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I. ÚVOD 
 

Kostel Matky Boží před Týnem je bezesporu pozoruhodnou a nepřehlédnutelnou 

stavbou v organizmu Starého Města pražského. Stejně tak je nepřehlédnutelné jeho 

postavení v uměleckohistorické literatuře, která mu věnovala od počátku nemalou 

pozornost. Problematika kostela v sobě zahrnuje řadu jednotlivých témat, která si zaslouží 

samostatnou pozornost. Zajímavá je nejen jeho architektura, ale také s ní svázaná 

kamenosochařská výzdoba některých částí, nebo jednotlivá díla vytvořená pro jeho 

interiér. Některá z nich se navíc v poslední době ocitla ve středu pozornosti badatelů 

zabývajících se středověkým uměním a nové pohledy jsou předmětem stále živé diskuze. 

Já jsem si za téma své práce zvolil architekturu, která na sebe bezesporu poutá nejvíce 

pozornosti především laické veřejnosti, ale ve zmíněné polemice zůstává poněkud stranou 

zájmu. I zde se ovšem objevují nové názory. Pokusím se tedy nastínit základní historické 

okolnosti, které předcházely a provázely výstavbu kostela a mohou pomoci pochopit jeho 

postavení v rámci hlavního města. Pro správné stylové zařazení stavby je také nezbytné 

rozebrat a popsat její jednotlivé části a poznat tradici gotické architektury, na níž navazuje 

a do níž patří. 
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1 HISTORIE KOSTELA 

První zmínka o kostele v místech dnešní stavby souvisí s existencí Týnského 

dvora.1 Ten byl jakousi křižovatkou obchodních cest, kam přicházeli se svým zbožím cizí, 

především němečtí kupci, a kde se vybíralo clo. Zde také vzniklo první obchodní centrum 

města, před nímž se rozvinulo hlavní městské tržiště, dnešní Staroměstské náměstí.  

Při tomto centru vznikl špitál, s nímž byl spojen i kostelík zasvěcený Panně Marii. 

Staré kroniky kladly jeho vznik až do desátého století a pokládaly ho mylně dokonce za 

nejstarší sakrální stavbu Prahy spojenou s prvními Přemyslovci.2 První písemná zpráva o 

existenci špitálu (nikoli však kostela) pochází z roku 1135. Tehdy měl darovat kníže 

Soběslav I. špitál Panny Marie se všemi příjmy i povinnostmi, včetně péče o nemocné 

z pražské chudiny, Vyšehradské kapitule, tato listina je ovšem pozdějším falzem. První 

zmínka přímo o kostele tak pochází až z roku 1274. Podle zprávy z roku 1280 pak měla 

budova špitálu jednou stěnou přiléhat ke kostelu.3 Byl to pravděpodobně nevelký 

románský kostelík nebo jen kaple při tomto špitálu. O jeho podobě však nemáme přesné 

zprávy, mohl snad stát v místech pozdější raně gotické stavby.4 V průběhu 13. století se 

stal jedním ze čtyř hlavních farních center Starého Města spolu s osadou Mikulášskou, 

Linhartskou a Havelskou. Patronátní právo, jak bylo řečeno, náleželo Vyšehradské 

kapitule, s níž začali vést v této době staroměstští farníci spor. Ten je poměrně dobře 

zdokumentován v archivu Vyšehradské kapituly a svědčí nejen o vzrůstajícím významu 

kostela pro jeho exponované postavení, ale také o emancipaci pražského patriciátu.  

Nejpozději na přelomu 13. a 14. století došlo k přestavbě nebo spíše novostavbě 

kostela. Jeho rozsah odhalil archeologický výzkum, prováděný v letech 1890-1891 

jihovýchodně od dnešního jižního závěru kostela [1]. Ten umožnil učinit si představu o 

jeho charakteru i výzdobě. Byla to krátká trojlodní stavba bez opěráků téměř čtvercového 

půdorysu s presbytářem, pod nímž se nacházela krypta. Ta měla lehce lichoběžný tvar a 

byla sklenuta do dvou řad sloupů křížovými klenbami bez žeber. V jejím závěru se 

dochoval na severní straně sanktuář a na jižní další hrotitý výklenek snad schránka na 

oleje.5 Při západním průčelí pak stála minimálně jedna věž, v níž se roku 1310 zmiňuje 

                                                 
1 Pro svůj hlučný život byl také nazýván Veselý dvůr (Laeta curia) odtud také původní název pro kostel ante 
Laetam curiam převažující ve středověkých pramenech. Poprvé o tom Karel Vladislav ZAP: Hlavní farní 
chrám Panny Marie před Týnem, in: Památky archeologické 1, 1854, 10. 
2 Prvním fabulátorem v tomto směru byl zřejmě Václav Hájek z Libočan, jehož zprávy přebírali další autoři, 
viz. Martin BEDŘICH: Mýtus Týnského chrámu, in: Souvislosti 2, 2007, 171-173. Tuto domněnku poprvé 
vyvrátil Václav Vladivoj TOMEK: Který byl nejstarší kostel v Praze?, in: Časopis českého muzea, 1850, 351. 
Došlo zde k záměně s kostelem Panny Marie na Pražském hradě. 
3 Josef  TEIGE: Základy starého místopisu pražského I, Praha 1910, 459. 
4 Zdeněk DRAGOUN: Praha 885-1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha 2002, 180. 
5 Jan HERAIN: Vykopávky starého špitálského kostela Panny Marie před Týnem, in: Památky archeologické 
36, 1890, 134-146, 218-226. 
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zvon. Ten hrál roli při obsazení Prahy Janem Lucemburským, který jím dostal znamení k 

zahájení útoku na město.6 Část jižní věže se zachovala až do konce 19. století jako tzv. 

kaple sv. Ludmily, která byla pro svůj špatný stav zbořena až roku 1894.7 Dále byl odhalen 

mohutný pilíř v jižním podvěží křížového půdorysu s okosenými rohy a arkádový 

mezilodní pilíř s pásem patek také se skosenými rohy a trojicí svazkových přípor na straně 

do hlavní i boční lodi. Vysoké kamenické úrovni odpovídají kalichové hlavice 

z jihozápadního podvěží s plasticky vyjádřenou listovou dekorací typickou již pro počátek 

14. století a naznačující vysokou výtvarnou úroveň zbořené stavby.8 Ta mohla vzniknout 

v několika etapách, přičemž severní loď snad tvořily pozůstatky nejstarší románské 

stavby.9 

Konečné dořešení vleklého patronátního sporu, k němuž dochází po roce 1320,10 

mělo pro další osudy farnosti značný význam a stává se jedním z impulzů vedoucích 

k zahájení novostavby dnešního kostela. Patronátní právo bylo rozděleno mezi 

Vyšehradskou kapitulu a rodinu Velfloviců jako nejvýznamnější měšťanský rod 

zastupující týnskou farnost. Měšťané dostali na tehdejší dobu výjimečné právo navrhovat 

osobu faráře, kterou měl potvrdit Vyšehradský děkan. Od této chvíle mohli tedy měšťané 

žijící ve farnosti začít uvažovat o své reprezentaci v podobě honosné novostavby kostela, 

jako protějšku dalších staveb v této době vznikajících v okolí. Jednalo se navíc o měšťany 

nejbohatších rodů většinou německého původu, které si udržovaly již od 13. století značný 

vliv [2].11 Na základě těchto skutečností se dá vysvětlit, proč dochází po nedlouhé době 

k založení rozsáhlé novostavby, přestože od posledních úprav stávajícího kostela uplynulo 

jen několik desetiletí.  

O průběhu výstavby současného kostela se nedochovalo mnoho písemných zpráv. 

Neznáme přesné datum zahájení prací ani konkrétní jména s nimi spojená. První zmínku, 

související snad již s činností kolem novostavby, lze zachytit roku 1339 v závěti Konráda 

Litoměřického, jednoho z nejvýznamnějších pražských měšťanů šlechtického původu. 

V ní, mimo dalších staroměstských chrámů v čele s kostelem sv. Jakuba, kde si nechal 

zřídit vlastní kapli, odkazuje částku také na stavbu kostela Panny Marie.12 Nelze ovšem 

s jistotou určit zda se nejednalo jen o dílčí stavební úpravy ve starším kostele, nebo byla 

                                                 
6 Jan Jakub OUTRATA: Kostel  Panny Marie před Týnem v Praze – architektonický vývoj ve středověku a 
současná oprava, in: Staletá Praha XVI, 1986, 148; Zbraslavská kronika-Chronikon Aulae Regiae, Praha 
1976, 223. 
7 HERAIN 1890 (pozn. 5) 220. 
8 Dobroslav LÍBAL / Jan MUK: Staré Město pražské, Praha 1996, 111sq. 
9 DRAGOUN 2002 (pozn. 4) 180. 
10 Václav Vladivoj TOMEK: Dějepis města Prahy I, Praha 1855, 390-394; TEIGE 1910 (pozn. 3) 460. 
11 Josef  TŘIKAČ: Obyvatelé Města, in: Lucemburská Praha 1310-1437 (kat. výst.), Praha 2006, 79-81. 
12 TEIGE 1910 (pozn. 3) 460.  
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částka určena již na připravovanou novostavbu chrámu, přičemž mohla sloužit například k 

výkupu pozemků. Ještě ve starém kostele působily významní kazatelé své doby. Byl to 

převážně německým obyvatelstvem oblíbený Konrád Waldhauser, který získal post 

zdejšího faráře nejpozději roku 1365 a po jeho smrti od roku 1370 příležitostně i Milíč 

z Kroměříže.13 Pod vlivem jejich německých kázání se Týnský chrám stává jedním 

z duchovních center Starého Města.  

Všeobecně se předpokládá, že stavba začala až kolem roku 1350 a pokračovala 

pozvolným tempem. Severní boční loď kostela musela v nějaké podobě do určité výšky 

stát před rokem 1365, protože se podle ní v pramenech lokalizuje protější dům č. p. 629, 

jenž byl dříve lokalizován podle sousedních domů.14 Kolem roku 1380 stojí již nový chór, 

tehdy totiž došlo k přenesení oltáře sv. Félixe a Adauta z krypty starého kostela a jeho 

umístění po straně nového chóru.15 Lze předpokládat, že i postranní lodi byli do značné 

míry dokončeny a stála budova sakristie. V tomto roce je totiž uveden její poměrně 

obsáhlý inventář ve vizitačním protokolu metropolitní kapituly.16 František Ekert jako 

jediný uvádí provizorní dřevěné zastřešení hlavní lodi ve výšce bočních lodí a pořízení 

hlavního oltáře Panny Marie k roku 1384.17 Novostavba tedy postupně nahradila původní 

kostel a začala plnit funkci farního kostela. To potvrzuje i hojné zakládání oltářů mezi lety 

1381-1388.18  

Ze zpráv, zachovaných ovšem až po roce 1400, se dovídáme, že na stavbu 

přispívali jednotlivci či rodiny žijící především v bezprostředním okolí kostela. Jednalo se 

tedy, alespoň v první fázi, o podnik měšťanů bez podpory tradiční aristokracie či 

panovníka. K roku 1404 jsou zmiňováni zástupci měšťanů, ale ne městské rady, a to Petrus 

Schmelczer a Otto Schaufler, roku 1407 pak řezník Henslinus a Henricus Meyer coby 

Magisri fabrice ecclesiae. Ti měli, obdobně jako na stavbě katedrály, kde tuto funkci 

zastával vždy člen kapituly, dohlížet na financování podniku nebo jeho organizační vedení, 

jak o tom hovoří i diecézní statuta pro tuto funkci. Jejich spojitost se samotným 

prováděním stavby však nelze potvrdit ani zcela vyloučit.19 

                                                 
13 František ŠMAHEL: Husitská revoluce 2. Kořeny české reformace, Praha 19962, 186-192. 
14 Václav Vladivoj TOMEK: Základy starého místopisu pražského I., Praha 1866  25. 
15 Ibidem. 
16 TEIGE (pozn. 3) 464sq. 
17 František EKERT: Posvátná místa královského hlavního města Prahy I., Praha 1996, 294. 
18 Milena BARTLOVÁ: Chrám Matky Boží před Týnem v 15. století, in: Marginalia historica. Sborník Katedry 
dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty University Karlovy IV, Praha 2001, 113; TEIGE (pozn. 3) 463-
476. 
19 TEIGE (pozn. 3) 476sq.; Pavel KALINA: Architektura jako inscenace moci. Pražský týnský kostel 
v předhusitské době, www.umeni-art.cz/cz/ cisla/LII_2004_4.html,4; BARTLOVÁ 2001(pozn. 18) 113; Za 
přímé stavitele kostela je považuje např. Emanuel POCHE: Prahou krok za krokem. Uměleckohistorický 
průvodce městem, Praha 20033, 161. 
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Roku 1402 je hotovo minimálně jedno podvěží, je tu totiž posvěcen oltář sv. 

Bartoloměje, není ale řeč o tom které.20 Na podzim 1410 je potom posvěcen oltář 

sv.Eustacha v kapli na hřbitově.21 Je velmi pravděpodobné, že v této době už nestál 

původní kostel. Kaple mohla vzniknout nad původní kryptou, neboť podle zjištění z jejího 

průzkumu v 19. století měla být využívána k pohřbům ještě na počátku 16. století. Dnes již 

bohužel nemůžeme posoudit další Herainovu zprávu, že totiž na jejich stěnách viděl 

konsekrační kříže „z pozdní gotiky Vladislavské“, které ale během vykopávek smyl déšť.22 

Z původní stavby dále zůstala zachována jižní věž, která mohla sloužit jako provizorní 

zvonice kostela dokud nebyly dostaveny věže nové. Do nich byly zvony pořízeny až po 

jejich úplném dokončení. 

Chrám se stává poměrně záhy husitským a tím dochází postupně také k přerušení 

stavby. Skupina Husových přívrženců v čele s Jakoubkem ze Stříbra ovládla Týnskou faru 

již na sklonku roku 1415. Staroměstská rada byla přitom ovládána proreformní stranou již 

od roku 1413, přičemž již pět let před tím jmenoval král poprvé radu, kde měli převahu 

členové české národnosti. Tyto postupné změny ve vedení města byly vyvrcholení 

pomalého ústupu německého městského patriciátu ze staroměstské scény.23 Na jaře 1419 

se z popudu krále Václava IV. ještě krátce vrací kostel pod správu katolické strany, ale po 

jeho smrti se definitivně stává jedním z center strany podobojí, jehož význam postupně 

stoupal. Od roku 1427 působí při Týnském chrámu správce kališnického kněžstva a 

odpadlým arcibiskupem Konrádem z Vechty jmenovaný generální vikář Jan Rokycana, 

který byl 21. října 1435 pražským sněmem zvolen za nového pražského arcibiskupa. O své 

uznání papežem potom marně usiloval až do své smrti. 

Zpomalení a zastavení výstavby chrámu ovšem souvisí také se změnou v samotné 

farnosti. Především německý bohatý patriciát, podle dochovaných zpráv výhradní investor 

stavby v předhusitském období, v prvních letech nepokojů částečně opouští město a jeho 

majetek je v průběhu následujícího desetiletí rozprodán. Jen na Starém Městě zůstalo 

opuštěno 317 domů. Většina z nich přitom patřila k vyšší cenové kategorii.24 Kostel stál 

nyní v centru dění strany podobojí. Stává se sídlem utrakvistického biskupa a později 

administrátorů tzv. dolní konzistoře. Pokračování stavby bylo nyní závislé na darech od 

příznivců nové církve a také na podpoře ze strany panovníka.  

                                                 
20 TEIGE (pozn. 3) 471. 
21 Ibidem 475. 
22 HERAIN 1890 (pozn. 5) 219. 
23 Václav LEDVINKA: Praha pod vládou lucemburské dynastie, in: Lucemburská Praha 1310-1437 (kat. výst.), 
Praha 2006, 35; ŠMAHEL 1996 (pozn. 13) 268; problematikou se podrobně zabývá Václav MEZNÍK: Praha 
před husitskou revolucí, Praha 1990. 
24 František ŠMAHEL: Husitská revoluce 3. Kronika válečných let, Praha 19962, 77.  
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Král Zikmund se po svém příjezdu do Prahy opakovaně účastnil v Týnském 

chrámu slavnostní utrakvistické liturgie. Ta se ovšem nelíbila legátům Basilejského sněmu 

a Rokycana pod sílícím tlakem raději opustil Prahu. Místo něj dosadil císař na Týnskou 

faru Jana ze Soběslavi, později též rektora pražské univerzity. Ten byl sice kališnické 

příslušnosti, ale postupem času se stále více obracel na katolickou stranu, k níž nakonec po 

odchodu z Týna definitivně přešel.25 Takový člověk v čele předního utrakvistického 

chrámu země jistě více odpovídal Zikmundovým restauračním snahám. Až z barokních 

pramenů pochází zpráva o císařově daru bohoslužebného náčiní a nadání pro hudebníky.26 

Vzrůstající napětí v Praze a brzké panovníkovo úmrtí však již nedovolili rozvinout větší 

stavební úsilí. 

To se podařilo zřejmě teprve v době vlády Jiřího z Poděbrad. Jeho vztah 

k Týnskému chrámu výmluvně dokládají události spojené s jeho nástupem na trůn. Hned 

po jeho zvolení na Staroměstské radnici se v Týnském chrámu konala za přítomnosti 

nového krále i jeho volitelů děkovná bohoslužba.27 Již po jeho obsazení Prahy roku 1448 

se mohl ze svého útočiště ve východních Čechách navrátit zpět biskup Jan Rokycana. 

Přestože postupem času mezi oběma zavládly zřetelné rozpory, jednalo se o dvě významné 

osobnosti své doby usilující pokud možno pokojnou cestou zajistit kontinuitu kompaktát i 

jednotu s Římem.28 Oba nakonec spojil i rok úmrtí. Na Jiříkovo přání bylo jeho srdce na 

jaře 1471 pochováno vedle těla Jana Rokycany před oltářem Panny Marie u sakristie 

Týnského chrámu.  

S nadcházející asi nejproblematičtější fází výstavby chrámu, konkrétně 

s vyzdvižením krovu hlavní lodi, je spojena jedna zmínka kronikáře Václava Hájka 

z Libočan. Podle ní měl být krov poprvé dokončen roku 1437. Připravené dřevo však bylo 

nakonec použito na stavbu šibenice pro Jana Roháče z Dubé a jeho druhy. Ke skutečnému 

dokončení mělo dojít až roku 1457, tentokrát ze dřeva určeného původně na stavbu 

tanečního parketu pro svatební oslavy Jana Pohrobka. Ten však před svatbou zemřel a 

dřevo tak bylo použito na stavbu kostelního krovu.29 Obě příhody, se ovšem zdají poněkud 

problematické. Předně zmíněná poprava se nekonala přímo na staroměstském náměstí ale 

za městem a doprava jistě rozměrného dřeva by tudíž byla značně problematická.30 Pokud 

skutečně došlo k vyzdvižení krovu až na konci padesátých let znamenalo by to, že Týnský 

                                                 
25 František ŠMAHEL:  Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha, 387.

 

26 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 119sq. 
27 TEIGE (pozn. 3) 477. 
28 Jaroslav BOUBÍN / Jana ZACHOVÁ: Žaloby katolíků na Mistra Jana z Rokycan, Rokycany 1997, 15. 
29 Václav HÁJEK z Libočan: Kronika česká. Výbor historického čtení, Praha 1981, 595. 
30 Petr ČORNEJ / Bohdan ZILYNSKYJ: Jan Roháč z Dubé a Praha. Konec Jana Roháče - pověst a skutečnost, 
in: Pražský sborník historický XX, 1987, 31-65. 
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kostel zůstal rozestavěn a nedokončen téměř čtyřicet let. V této souvislosti je důležité si 

uvědomit, že klenba bývala obvykle prováděna až po vyzdvihnutí krovu. V případě Týnské 

stavby dosahující značných rozměrů, by mohla dlouhodobá rozestavěnost v této fázi 

působit značné statické problémy.31 Protože je však Hájkova zmínka jediným pramenem 

hovořícím o této stavební fázi, nelze ji zcela zavrhnout.32 Vzhledem k neutěšené 

ekonomické i politické situaci celé země vyčerpané dlouhými boji a významným změnám 

v samotné farnosti, nemůžeme vyloučit ani pozdní datum zaklenutí. S obdobnou situací se 

setkáváme i u dalšího významného farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, jehož stavbu 

také přerušily husitské války. K jeho zaklenutí došlo až v sedmdesátých letech 15. století.33 

Také kostel sv. Mořice v Olomouci zůstal bez klenby téměř čtyřicet let a to v období 

poněkud klidnější druhé poloviny 15. století.34 Oba uvedené příklady mají ovšem trojlodí 

halové. 

O tom, že práce na kostele jistě probíhaly nejpozději roku 1459, se dovídáme 

z listiny vdovy po kožešníku Mikšovi, která tehdy odkázala částku „na dílo kostela Matky 

Boží v Týně, kterýž se nyní dělá.“35 V první polovině 60. let se potom setkáváme 

s hojnějšími dary jednotlivců na stavbu, a ta mohla konečně pokročit rychlejším tempem.36 

Do roku 1463 byl vztyčen západní štít, v jehož výklenku byla roku 1462 umístěna socha 

krále Jiřího z Poděbrad s mečem v ruce.37 Dále se pokračovalo zdivem horních pater věží, 

přičemž severní byla dokončena roku 1466. Asi v době dokončení stavby štítu byla ve 

větší spodní nice umístěna socha krále Jiřího z Poděbrad s mečem v ruce, na němž byl 

nápis Veritas vincit, nad ní pak pozlacený kalich. Obě díla byla v rámci pobělohorské 

„očisty“ chrámu roku 1623 snesena studenty jezuitské klementinské koleje a na místě 

kalicha byla umístěna roku 1626 dnešní socha Panny Marie. 

Zprávy o přímé podpoře ze strany panovníka nám sice chybí, ale lze ji vzhledem 

k postavení chrámu coby „utrakvistické katedrály“ předpokládat. Podporuje to též fakt, že 

podací právo ke kostelu náleželo roku 1472 knížatům Minstrberským.38 Také Pavel Žídek 

ve svém výčtu králových zásluh zmiňuje na počátku sedmdesátých let dokončení 

                                                 
31 KALINA 2003 (pozn. 19) 7. 
32 Milena BARTLOVÁ: Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace Jiřího z Poděbrad a českých stavů     
v době jagellonské, in: Lenka BOBKOVÁ / Mlada HOLÁ (ed.): Lesk královského majestátu, Praha-Litomyšl 
2005, 243, pozn. 1. 
33 Dobroslav LÍBAL: Katalog církevní architektury, in: Gotika v západních Čechách (1230-1530) I. (kat. 
výst), FAJT Jiří (ed.), Praha 1995, 324sq. 
34 Architektura gotická. Deset století architektury, Klára BENEŠOVSKÁ / Petr CHOTĚBOR / Tomáš DURDÍK / 
Miroslav PLAČEK / Dalibor PRIX / Vladislav RAZIM, Praha 2001, 252. 
35 Josef TEIGE / Jan HERAIN: Staroměstský rynk v Praze, Praha 1908, 10sq. 
36 TEIGE (pozn. 3) 478. 
37 Jaromír HOMOLKA: Sochařství, in: Jaromír HOMOLKA / Josef KRÁSA / Václav MENCL / Jaroslav PEŠINA / 
Josef PETRÁŇ: Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526), Praha 1978 , 178. 
38 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 125; TEIGE (pozn. 4) 479. 
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Týnského chrámu.39 Jistou zmínku v tomto směru nalézáme také v listině Vladislava 

Jagellonského z února 1477, v níž staroměstským osadníkům potvrzuje příjem z některých 

královských polností pro Týnský chrám, jak se také dělo „za některých předkův našich, 

králův Českých.“40  

Celý chrám pak byl stavebně dokončen jižní věží. Na ní se roku 1506-1511 stavěla 

balustráda horního ochozu s krovem a ještě roku 1517 se pokládala krytina.41 V této době 

je zhotovena i její reliéfní výzdoba pod horním ochozem zřejmě za účasti kameníků 

pocházejících z okruhu Matěje Rejska a osazeny znaky krále Ladislava Jagellonského a 

české šlechty.  

Do původního středověkého vzhledu kostela zasáhly podstatnou měrou dva požáry. 

První roku 1679 poškodil klenbu hlavní lodi natolik, že byla nahrazena novou valenou 

s lunetami. Na konci července 1819 pak vyhořela severní věž chrámu až po klenbu lodi. V 

důsledku tohoto požáru byla narušena a následujícího roku se zřítila i část balustrády v 

průčelí pod štítem a kamenný kříž na jeho vrcholu [3, 4]. Oprava, která následovala 

částečně z veřejné sbírky, byla dokončena až roku 1835. Nově byla zhotovena celá vnitřní 

dřevěná konstrukce schodiště a krov se střechou. Došlo k výměně řady kamenných článků 

balustrády i štítu a k osazení nového vrcholového kříže.42 Západní štít byl opět poškozen 

velkým větrem roku 1868, kdy se zřítily jeho čtyři fiály a ještě téhož roku byly nahrazeny 

novými. Stejný osud potkal o třicet let později také jižní fiálu  ochozu nad vnitřním 

pilířem.43 V této době proběhla celková obnova vnějšku chrámu, při níž byly odstraněny 

omítky, na některých místech pouze jejich zbytky. Západní průčelí chrámu bylo 

dokončeno před rokem 1875, kdy je datována fotografie zachycující již současný stav.44 

Roku 1886 byla zbořena barokní budova márnice u sakristie a po marném boji za 

záchranu roku 1894 také s ní sousedící tzv. kaple sv. Ludmily – poslední pozůstatek raně 

gotického kostela [5]. Další rekonstrukce kostela měla proběhnout podle plánů Josefa 

Mockera, které byly zapůjčeny na jubilejní výstavu roku 1891, odkud se zřejmě nevrátily 

zpět. Musely být tedy vypracovány plány nové. Podle požadavků městské rady mělo být 

upraveno zvlášť západní průčelí, sakristie přidáním okna na jižní straně a jižní portál do 

Celetné ulice.45 Nakolik se požadavky podařilo uskutečnit není u západního průčelí jisté. 

Určité práce započaly roku 1903 novou střešní krytinou věží, ale pokračovaly až o deset let 

                                                 
39 LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 228. 
40 TEIGE (pozn. 3) 478. 
41 Ibidem 479sq. 
42 Olga NOVOSADOVÁ / Dobroslav LÍBAL: Týnský chrám. Stavebně-historický průzkum, Praha 1967, 13sq. 
43 Ibidem 15-17. 
44 Fotografie reprodukována v knize: Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Staré Město, Praha 2005, 54sq. 
45 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 17sq. 
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později. Ve stejné době proběhla také oprava severního portálu. Do roku 1908 proběhlo 

pouze jeho základní očištění a zajištění. Pro nedostatek finančních prostředků ovšem 

nedošlo ke zhotovení tesaných kopií poškozených reliéfů tympanonu. Nedostatečná oprava 

vedla k dalšímu rozpadání a roku 1931 byly sejmuty dvě horní desky a uloženy v lapidáriu 

Národního muzea. Současně byly pořízeny sádrové odlitky originálu. V roce 1964 byly 

sneseny i zbývající tři desky tympanonu a uloženy v Národní galerii, kde se nachází 

dodnes.46 Na jejich nahrazení tesanými kopiemi čekal portál, zrestaurovaný roku 1984, až 

do poloviny 90. let 20. století. Poslední celková rekonstrukce chrámu proběhla v letech 

1973-1995. V jejím rámci byl kompletně obnoven  vnějšek a poté i vnitřek stavby. 

 

 

                                                 
46 Vratislav NEJEDLÝ: Poznámky k restaurování severního portálu kostela Panny Marie před Týnem v Praze, 
in: Zprávy památkové péče LV, 1985, 465-467. 
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2 POPIS ARCHITEKTURY KOSTELA 

 

2.1 EXTERIÉR KOSTELA 

Kostel Panny Marie před Týnem vyrůstá nad hladinu staroměstské zástavby a je 

dominantním architektonickým prvkem jak při pohledu z větší vzdálenosti na pražskou 

kotlinu [6], tak ze samotného Staroměstského náměstí. V tomto ohledu se mu nemůže 

rovnat žádná jiná sakrální stavba Starého Města. V rámci nejbližšího okolí vytváří jistý 

protiklad vůči Staroměstské radnici a její věži, jakožto ústřednímu místu určenému k 

vyřizování světských záležitostí města. Obě stavby dohromady (Týnský chrám však 

především) bývají potom v rozličných souvislostech chápány jako pomyslný protipól 

Svatovítské katedrály dominující královskému Hradu, jako jakýsi symbol pražské městské 

obce vůči chrámu panovnickému.47 Týnský chrám zabírá rozsáhlý, k východu mírně se 

svažující blok vymezený na západě Staroměstským náměstím, na jihu Celetnou a na severu 

a na východě Týnskou ulicí. Téměř celá západní a jižní strana je kryta okolní domovní 

zástavbou. Ta jej jednak odděluje od přímého začlenění do prostoru náměstí, rušného 

jeviště každodenního života stejně jako důležitých historických událostí, jednak nedovoluje 

plné vizuální uplatnění jeho spodních partií. Tyto již ve středověku existující lukrativní 

domovní parcely a důležité komunikační tepny města do jisté míry ovlivnily rozsah 

chrámu, který je musel respektovat. Nemožnost reprezentativního propracování spodních 

západních částí pak podnítila o to honosnější provedení západního průčelního štítu i obou 

věží a jejich střech. Zdánlivě paradoxně se potom nejvýstavnější částí chrámu, se kterou 

přichází kolem jdoucí do přímého kontaktu, stává severní portál. Ten se ve skutečnosti 

obracel k rušné ulici, která spojovala obchodní celnici a překladiště - Týnský dvůr 

s hlavním tržištěm na Velkém náměstí a až do 20. století sloužil coby hlavní vstup. Tuto 

úlohu mohl jen stěží dostatečně reprezentativně zastávat portál západní, k němuž byl 

přístup podmíněn průchodem přes průjezd středověkého domu. 

V půdorysu ukončuje trojchórový závěr nedlouhé basilikální trojlodí [7]. Střední 

závěr má půdorys šesti stran desetiúhelníka, tedy s pilířem v podélné ose. Boční závěry 

jsou užší, uvnitř pětiboké. Zevně se projevují jen tři strany, východní strana bočních chórů 

nabíhá přímo do hmoty středního závěru. Trojlodí je rozvrženo do šesti polí v hlavní lodi 

obdélných, v bočních téměř čtvercových. Západní pole bočních lodí zabírají věže. Severní 

strana severní věže ustupuje k jihozápadu oproti severní obvodové zdi a není s ní tak v 

                                                 
47 BEDŘICH 2007 (pozn. 2) 169. 
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rovině. Z tohoto důvodu je potom severní věž užší oproti jižní. K prvnímu poli jižní boční 

lodi od východu se připojuje patrová sakristie čtvercového půdorysu. 

Obvodové zdi včetně věží jsou postaveny z lomové opuky, která původně nebyla 

odhalena, ale kryta omítkou. Jen na exponované soklové části, zvlášť na spodní partie 

opěrných pilířů a arkádových oblouků a na umělecky náročné kamenické práce především 

v pokročilejší stavební fázi, je užito pískovce. Vnějšek stavby obíhá jednotný sokl s krycí 

římsou dvojitě profilovanou výžlabky a oblouny [8].  

Opěrné pilíře jsou po celém obvodu včetně věží jednou odstupněné šikmými 

římsami. Pouze tři pilíře středního závěru jsou odstupněné trojitě a vrcholí kombinací pultu 

a stříšky. Stejně vrcholí i opěráky bočních lodí a jejich závěrů. Výjimku tvoří dva opěráky 

jižní boční  lodi (druhý a třetí od východu) téměř zcela zakryté budovou fary a opěráky na 

nárožích sakristie, které jsou navíc symetricky vytočené, ukončené jen pultem [9]. Stejně 

vrcholí i všechny opěráky hlavní lodi. Pult přitom nedosahuje až k hlavní římse, ale končí 

asi metr pod ní.48 Kolem opěráků závěrů a jižní boční lodi se zalamuje podokenní římsa, 

která naopak chybí u severní boční lodi a na sakristii, kde ji nahrazuje římsa patrová.  

Ta výškově dělí také západní dvojvěžové průčelí a jeho mohutné opěrné pilíře [10]. 

Postranní pilíře věží, na každé straně dva, mají pultové ukončení, čtyři západní končí 

plošinou ochozu. Oba střední pilíře západního průčelí člení pod ochozem vždy dvě fiály s 

kyticí. Ty jsou konzolovitě podpírány maskami a spojeny rameny vimperků 

posázených kraby. Stejně byl původně členěn i jižní vnější opěrák, jak je patrné ještě na 

nákresu z roku 1854 [11].49 Mezi fiálami je heraldicky na levém středním opěráku osazen 

znak Starého Města pražského, na pravém potom drobný štít s erbem Jana Rokycany. Jeho 

možná původnost je vzhledem k likvidaci utrakvistických památek uvnitř i vně kostela 

v pobělohorském období otázkou. Nějaké znaky jsou na tomto místě opět patrné na výše 

zmíněném nárysu z roku 1854, tedy před obnovou v druhé polovině 19. století.50 Spodní 

hlavní ochoz tvoří visutá plocha bez konsolových podpor, která se nad čtyřmi opěrnými 

pilíři rozšiřuje v zalamované podesty. Na spodu je vysazená bohatě profilovaná římsa 

lemována pásem panelování, které tvoří půlkruhové obloučky s jeptiškami dole vybíhající 

v lilii. Balustráda má kamennou výplň tvořenou nakoso postavenými čtverci s vepsanými 

čtyřlisty a jeptiškami. Ochoz odvodňuje šest chrličů v podobě nestvůr, které byli zcela 

obnoveny v 19. století.51 Nad hmotou středních opěráků vyrůstají z nízkých pilířů fiály, 

které navazují na ramena štítu. 

                                                 
48 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 37. 
49 ZAP 1854 (pozn. 1) 60. 
50 K opravě znaků na opěrných pilířích viz. NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 15. 
51 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42)  51. 
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Západní štít vyrůstá z podnože s lomeným portálem vedoucím do hlavního krovu, 

od níž je oddělen římsou [64]. Dolní část štítu je pruty rozdělena do pěti polí, v nichž je 

kružbové panelování. Tvoří ho nad středním výklenkem půlkruhový oblouček s jeptiškou, 

ve zbývajících lomené obloučky se svislým plaménkem nad dvojicí lomených obloučků 

s jeptiškami. V patě obloučků jsou vsazeny drobné štítky bez znaků. Dělící pruty i 

obloučky pak vrcholí fiálami s kytkou. Pod tímto panelováním jsou osazeny znaky:  

moravský, slezský a dvakrát český. Ve vrcholu štítu nad sochou Panny Marie se opakuje 

panelování s lomeným obloučkem s jeptiškou. Na ramenou štítu stojí na každé straně vždy 

čtyři fiály s křížovými kytkami. Celý štít potom vrcholí profilovaným kamenným křížem 

z roku 1834.52 

Po obou stranách štítu vyrůstá zdivo věží členěné jednou patrovou římsou. Každá 

věž má vždy čtyři vysoká lomená okna zvonového patra s okoseným pískovcovým 

ostěním. Na západní straně severní věže je vedle zvonového okna výklenek pro sochu 

s konsolou a baldachýnem. Pod hlavní římsou na západní straně jižní věže je umístěno pět 

štítů se znaky. Největší střední nese znak krále Vladislava Jagellonského, menší pak 

Starého Města pražského,53 Pernštejnů, Švamberků a znak Chorvatský. Hranoly věží 

vrcholí vysazenou profilovanou římsou, která se pod nárožními výškami mění 

v polygonální konsoly. Římsa jižní věže je překryta dekorativním prolamováním ve tvaru 

lilií, na něj jsou na západní straně umístěny starozákonní polopostavy s nápisovými 

páskami: heraldicky napravo Mojžíše [12], uprostřed krále Davida [13] a nalevo proroka 

Jeremiáše [14]. Na straně jižní směrem k Celetné ulici je potom jedna maska bez nápisové 

pásky [15].  

Balustráda horního ochozu obsahuje v dolní řadě půlkruhové obloučky s mniškami, 

nahoře srdčité motivy a je provázána se spodní částí dvoudílných nárožních věžic. V jejich 

spodním patře se střídají diagonálně přetínané pruty s kolčími štítky, u jižní věže bez 

členění, u severní se znaky. Horní patro potom obsahuje prolamované výplně s okénky a 

vrcholí jehlancovými stříškami. Vodorovnými břevny jsou pojeny s hlavní konstrukcí 

střechy. Ta má tvar osmibokého jehlance a je zhruba v polovině své výšky doplněna vždy 

čtyřmi menšími, opět osmibokými vížkami. Vrcholová část severní věže od římsy horního 

ochozu byla kompletně obnovena po požáru v první třetině 19. století.54 

 

                                                 
52 Na kříži je uveden v rozporu s písemnými prameny (viz. pozn. 42) rok 1835. 
53 Ten nahradil původní znak s orlicí při obnově v druhé polovině 19. století; Karel CHYTIL: Zvonice jižní 
věže Týnské, in: Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých, a historických památek královského 
hlavního města Prahy VI., 1915, 11. 
54 Jan MUK: Týnský chrám. Stavebněhistorický průzkum západního průčelí, Praha 1977, 3-5. 



 16 

2.2 OKNA 

Všechna okna kostela, kromě oken hlavní lodi a středního závěru, jsou lomená a 

mají rozdílné vzorce kružeb i profilaci ostění. Čtyři okna středního závěru jsou trojdílná a 

mají nejsložitější profilaci ostění. Tvoří ji mělký výžlabek, nepravidelný drobný 

hruškovec, pásek, menší výžlabek, oblounek, širší výžlabek a pásek. V úrovni podokenní 

římsy hlavní lodi přetínají profilaci souvislé prsténce.55 Kružby oken mají podobný vzorec 

ve dvou variantách. Ve vrcholu jsou vloženy dvojice sdružených plaménků. Střed tvoří u 

prvního a čtvrtého okna od jihu k severu čtyřlist ve sférickém kruhu, u druhé dvojice 

trojlist ve sférickém trojúhelníku. 

Půlkruhově zakončená okna hlavní lodi jsou čtyřdílní, ostění mají členěné 

výžlabkem. Kružbové vzorce mají dvě varianty [16]. První [17] tvoří ve vrcholu svislý 

plamének v kapkovitém rámu, pod ním dva čtyřlisty v opsaných kruzích a ještě níže po 

stranách šikmo položené plaménky. Ze středu obou kruhů je spuštěn svislý úsek do vrcholu 

lomeného obloučku, do něhož je vložen další svislý plamének, pod ním dva půlkruhové 

obloučky s jeptiškami. Tento vzorec má od východu k západu první, třetí a páté okno 

severní strany a druhé a čtvrté okno strany jižní. Druhý vzorec [56] potom tvoří od zdola 

nahoru: pruty ukončené čtyřmi půlkruhovými obloučky s jeptiškami v podobě rozevřeného 

trojlistu. Na dvou středních sedí trojlist v opsaném sférickém trojúhelníku, po stranách dva 

plaménky, k nimž přiléhá uprostřed vzorec dvojice plaménků, které nejsou u všech kružeb 

zcela zřetelné. Ve vrcholu se potom nachází trojlist, mezi ním a skupinou plaménků je 

neobvyklá dvojice oválných čtvrtkruhově vykrojených útvarů. Nejpozoruhodnější je 

západní šestidílné okno hlavní lodi se složitě profilovaným ostěním [59]. Pruty přeťaté 

v horní části prsténci jsou spojeny šesti lomenými obloučky s vloženými jeptiškami, 

střední jsou nižší než oba boční páry. Nad nimi je vložen čtyřlist s kruhovými laloky, po 

jeho stranách dva ležaté měchýřky obsahující ve vrcholu trojlist a dva plaménky. Ve 

vrcholu kružby je kruh se sdruženými plaménky rotujícími kolem středního trojlistu. 

Cvikly po stranách obsahují trojlisty v opsaných kruzích. 

Okna bočních závěrů jsou dvojdílná lomená. Kružby v nich mají stejný vzorec, a to 

čtyřlist v opsaném kruhu na dvojici lomených obloučků s jeptiškami. Jednoduché ostění 

tvoří pouze obloun a výžlabek. Stejná profilace byla užita i v obou bočních lodích, přičemž 

jednotlivá okna si vzájemně neodpovídají ve vzorcích ani velikosti a dělení. V severní lodi 

jsou kromě pátého okna všechna čtyřdílná. Jediná shoda je u kružbového vzorce prvního a 

třetího okna [18]. Nad čtveřicí stejně vysokých půlkruhových obloučků s jeptiškami jsou 

posazeny dva široké svislé plaménky v lomených obloucích. Mezi nimi je vložen nakoso 

                                                 
55 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 48. 
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čtverec s vepsaným trojlistem, z jehož postranních hran vystupují kratičké kolmé pruty do 

vrcholu okna, do něhož je vložen kruh s vepsaným čtyřlistem, vně prutů jsou šikmo 

umístěné plaménky. Druhé okno nad severním portálem má podobné schéma [19]. Na 

místě spodních plaménků jsou čtyřlisty v opsaných kruzích, čtverec vystřídal uprostřed 

kruh s vepsaným čtyřlistem, zbývající prostor po stranách zaplňují trojlisty dole provázené 

deformovaným kruhem. Vše je vloženo do šikmo umístěného čočkovitého motivu. Čtvrté 

okno má opět podobné rozvržení jako okna nad severním portálem s tím rozdílem, že 

čtveřice dolních obloučků je zalomena. Mezi oba lomené oblouky je vložen nakoso 

sférický čtverec s vepsaným čtyřúhelníkem, nad ním ve vrcholu kruh s vepsaným 

čtyřlistem, po stranách níže sférický trojúhelník s vepsanými trojlisty se zaostřenými 

laloky. Poslední páté okno je trojdílné po stranách s dvojicí lomených obloučků svírajících 

uprostřed lehce nižší půlkruhový oblouček, všechny s jeptiškami. Nad nimi je uprostřed 

dvojice trojlistů v opsaných kruzích, po stranách šikmo položené plaménky, ve vrcholu se 

potom nalézá pětilist v kruhu. 

Jižní loď má vzhledem k přiléhající sakristii okna pouze čtyři. Ta se navíc kvůli 

okolní zástavbě zcela neuplatňují a nepřivádí příliš světla. Jediné čtyřdílné okno se nachází 

nad jižním portálem [20]. V kružbě má čtveřici lomených obloučků seskupených po dvou 

pod lomenými oblouky, pod něž je také vložen vždy jeden čtyřlist v opsaném kruhu. Nad 

lomenými oblouky je vložen nakoso sférický čtverec s opsaným čtyřlistem se zaostřenými 

laloky, nad ním ve vrcholu kruh s vloženým čtyřlistem, po stranách jsou sférické 

trojúhelníky s trojlisty. Kružba se shoduje se čtvrtým oknem severní lodi. Následuje 

trojdílné okno, nově otevřené při poslední rekonstrukci, s dvojicí lomených obloučků po 

stranách, převýšených středním, do jehož vrcholu je vepsán trojlist, nad ním ve vrcholu 

sférický trojúhelník s trojlistem, po stranách níže kruhy s vepsanými trojlisty. Podobný 

vzorec má také okno čtvrté pouze místo jeptišek jsou do nižších lomených obloučků 

vloženy otevřené čtyřlisty a ve vrcholu se uplatňuje na místo trojúhelníka sférický 

čtyřúhelník s vepsaným čtyřlistem se zaostřenými laloky.  

Okna obou podvěží jsou trojdílná jednoduše profilovaná výžlabkem mezi dvěma 

pásky. Kružbu okna severního podvěží tvoří tři obloučky s jeptiškami, boční nižší jsou 

půlkruhové, střední lomený. Nad nimi se ve vrcholu nachází kruh s vepsaným čtyřlistem, 

po stranách pak dva šikmé sférické trojúhelníky s vepsanými trojlisty se zaostřenými 

laloky. Na jižní straně jsou tři lomené obloučky s jeptiškami, střední lehce vyšší. Nad ním 

jsou dva kruhy s trojlisty, ve vrcholu se potom nachází úzký svislý plamének v měchýřku. 
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2.3 PORTÁLY 

Do kostela lze vstoupit několika portály s odlišnou náročností provedení 

podmíněnou důležitostí a umístěním jednotlivých vchodů. Hlavní vstup je dnes umožněn 

západním portálem provedeným z pískovce [21]. Jeho sokl je v půdorysu zalamovaný, 

odstupněný a vrchol je zdůrazněn průběžně profilovanou římsou. Ostění portálu je členěno 

osmi výžlabky rozdílné hloubky se střídajícími se oblouny a hruškovci. Portálu je po 

stranách předsazena polosloupová architektura s jemně profilovanou archivoltou s kraby, 

která vrcholí křížovou kyticí. Po obou stranách jsou navíc k archivoltě připojeny fiály 

podpírané figurálními konsolami v podobě lidských hlaviček.56 

Nejnáročnější provedení má portál severní [22]. Zabírá plochu průčelí mezi dvěma 

opěrnými pilíři. Vlastní vchod je lomený s jemnou vnitřní i vnější profilací, výžlabky 

zaplňují kraby. Vnitřní hrušková profilace vyrůstá z baldachýnků pod nimiž stojí na 

konzolkách proti sobě poškozené sošky anděla a Panny Marie představující Zvěstování. 

Nad vrcholem vchodu probíhá římsa, ve cviklech pod ní jsou nakoso osazeny obnovené 

znaky českého království a říše římské. Převýšený půlkruhový tympanon se skládá z pěti 

opukových desek (nově zhotovených) [23].57 Střední zobrazuje v reliéfu Ukřižování 

s třemi kříži, po jeho stranách heraldicky vpravo Bičování a vlevo Korunování trnovou 

korunou, v horním pásu Odnášení duše lotra po pravici do ráje, uprostřed Boha Otce 

s holubicí Ducha sv. a anděly Odnášející duši lotra po levici do pekel.  

Ostění portálu členěné jemnými oblouny a výžlabkem je doplněno i v archivoltě na 

každé straně dvěma baldachýny nad sebou. Pod spodním je konzola pro sochu, jejíž 

polygon členěný na každé straně jeptiškou vyrůstá ze skosené podnože. Z ní vychází také 

profilace vnitřních stěn obou opěráků, kterou opět doplňují dvě nad sebou postavené řady 

baldachýnů. Do profilace vnitřních stran opěráků jsou vloženy krátké, baldachýnům 

odpovídající polygonální příporky, které vrcholí profilovanými konzolami pro sochy.  

Pročleněny jsou také čelní strany obou opěráků. V úrovni skosení podnože jsou 

osazeny na rozích a uprostřed nestejně silné příporky na drobných konsolkách. Střední 

nejslabší nesou pouze prosté hlavice. Krajní silnější příporky, nahoře s drobným 

kružbovým panelováním, vrcholí nad jednoduchými deskami figurálními hlavicemi. Na 

nich jsou vytesány na západní vnější hlavici postavy proroků [24], na vnitřní postavy dvou 

andělů táhnoucích lva a jelena se lví hlavou uprostřed [25], na východní vnitřní postava 

Mojžíše mezi evangelisty s atributy [26], na východní vnější potom ptáci: orel, fénix a 

pelikán [27]. Hlavice opět nesou polygonální podstavce pro sochy, kterým odpovídají 
                                                 
56 Albert Kutal v nich vidí práci parléřovských sochařů působících v Týně. Albert KUTAL České gotické 
sochařství 1350-1450, Praha 1962, 62. 
57 Originály se dnes nachází v Národní galerii. 
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baldachýny. Vnitřní nároží opěráků nad uvedenými figurálními konzolami je okoseno a 

předstupuje jako příložka se štíhlými pruty na hranách. Ta vrcholí kružbovým 

panelováním, na němž je osazen pás hlaviček. Z nich vyrůstá vnější archivolta celého 

portálu posetá kraby, která uprostřed vybíhá v kytici. Na spodu provází archivoltu drobné 

půlkruhové obloučky s jeptiškami, ve styku dole ukončené lilií. Předsíň je zaklenuta 

šestidílnou žebrovou klenbou. Nad baldachýny na vnější straně opěráků je patrný náběh 

profilace, která však nebyla realizována.58 

Kamenosochařská výzdoba severního portálu byla opakovaně důkladně studována a 

na základě stylového rozboru přisouzena mistrům pocházejícím ze svatovítské huti a 

datována nejčastěji do doby po roce 1380 nebo 1400. Podle Josefa Opitze vytvořili 

tympanon dva sochaři za přispění dalších pomocníků. Upozorňuje na vztah k Svatovítské 

katedrále, zejména poprsí sv. Cyrila z horního triforia a dále na vliv českých miniatur 

šedesátých let, stejně jako na vztah k brunšvickému skicáři.59  Jaromír Pečírka upozornil 

dále na vztah k reliéfům jižního portálu chóru kostela sv. Kříže ve Švábském Gmündu.60 

Albert Kutal se domnívá, že celý tympanon je dílem jednoho sochaře. Zařazuje reliéfy do 

tzv. romantizujícího slohu osmdesátých. let 14. století k němuž patřil například Mistr 

třeboňského oltáře a ukazuje další souvislosti s českou malbou zejména Emauzským 

ukřižováním a Ukřižováním ze sv. Barbory. Zdůrazňuje malířské pojetí reliéfů a jejich 

prostorové pojetí a obdobně jako Opitz přisuzuje dílo Mistru sv. Cyrila.61 Jaromír Homolka 

na základě svého podrobného ikonografického rozboru tympanonu předpokládá, že se 

jednalo o přímou objednávku krále Václava IV. sídlícího v nedalekém královském dvoře, 

čemuž mají nasvědčovat erby s českým lvem a říšskou orlicí ve cviklech. S tím by měly 

souviset také dvě bohatě zpracované sedile s královskými bystami, nejspíše znázorňující 

právě Václava IV. s manželkou, umístěné v jižní stěně bočních závěrů. Dílo by pak patřilo 

do období počátku Václavovy vlády naplněné ještě politickými ambicemi, tedy do 

osmdesátých let. Autor navíc srovnává tympanon týnských kameníků nejen s domácí 

uměleckou produkcí, nýbrž jej zařazuje do širšího kontextu tehdejšího evropského umění 

s vazbami jak na prostředí italské tak na počínající nové umění flámské. Na celé kompozici 

rozeznává účast tří hlavních kameníků. Z nichž nejdůležitější je autor výjevu pod křížem, 

který zde užil zcela novou kompozici směřující již k pozdní gotice. Patřil k nejpřednějším 

                                                 
58 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 41. 
59 Josef OPITZ: Sochařství v Čechách za doby Lucemburků I., Praha 1935, 91-98. 
60 Jaromír PEČÍRKA:O skulpturách severního portálu chrámu Panny Maie před Týnem, in: Umění V, 1932, 
23-24. 
61 KUTAL 1962 (pozn.56) 59-62. 
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a nejpokrokovějším pražským umělcům své doby.62 Boční reliéfy Bičování a Korunování 

trním souvisí blíže se svatovítskou hutí a některým jejím členem (snad mistrem sv. Cyrila). 

Dílem dalšího sochaře by pak mohly být hlavice na nárožích portálu. Tuto teorii 

zpochybnila Milena Bartlová, která vzhledem k neexistenci jakýchkoliv dobových zmínek 

vylučuje přímé spojení Václava IV. s Týnským kostelem. Předpokládá, že reliéfní výzdoba 

tympanonu mohla být osazena později, a to třeba až po husitských válkách nebo při úpravě 

předsíně portálu kolem poloviny 15. století, kdy měly být do ostění portálu také druhotně 

osazeny postavy ze Zvěstování.63 Podobně i Pavel Kalina předpokládá objednavatele 

výzdoby z řad staroměstských patricijů nebo cechů a dobu možného vzniku posouvá 

vzhledem k nedokončenosti stavby za rok 1390, rozhodně však před vypuknutí husitských 

bouří.64 Naposledy se tématem zabýval Jiří Fajt, který srovnal reliéfy Týnského tympanonu 

s další pražskou sochařskou tvorbou z druhé třetiny 14. století, zejména s Madonou ze 

Staroměstské radnice. Její autor podle něj pracoval jak na Týnském severním portál, tak 

v dolním triforiu katedrály, či na Staroměstské mostecké věži. Tympanon podle něj vznikl 

v letech 1360-1370 na objednávku patricijů a je jedním ze zakladatelských děl krásného 

slohu.65 

K výčtu portálů, jimiž lze vstoupit do kostela, zbývá ještě doplnit jižní portál u 

sakristie, protějškový k právě obsáhle popsanému portálu severnímu. Ten byl kompletně 

obnoven z pískovce na počátku 20. století jako téměř přesná kopie portálu západního. Do 

jižní lodi dále vede z nádvoří farní budovy jednoduchý, hrotitý, opukový portálek bez 

jakékoli profilace, s prostým okosením. 

 

2.4 INTERIÉR KOSTELA 

Hlavní loď kostela má dnes barokní valenou klenbu s lunetami a pasy [28]. Původní 

zaklenutí se zachovalo jen v bočních lodích, kde se nalézá křížová žebrová klenba 

hruškového profilu [29]. Žebra se sdružují ve svazkové přípory, které sbíhají na pilířích i 

bočních zdech. Jedinou výjimku tvoří rozhraní třetího a čtvrtého pole severní lodi od 

východu, kde nesbíhají svazky podél stěny až k zemi, ale jsou podepřeny konzolou 

s bystou korunované ženy s rozpuštěnými vlasy [30, 31]. Střední článek přípory je obloun, 

který v úrovni klenby, kde tvoří meziklenební pásy, přechází do hruškovitě profilovaných 

                                                 
62 Jaromír HOMOLKA: Studie k počátkům krásného slohu v Čechách, Acta universitatis Carolinae 
Philosophica et historica LV, Praha 1974, 55-97. 
63 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 117. 
64 KALINA 2003 (pozn. 19)11-13. 
65 Jiří FAJT: Peter Parler und die Bildhauerei des drittem Viertels des 14. Jehrhunderts in Prag, in: Richard 
STROBEL (ed.): Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung, Stuttgart 2003, 215-218. 
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žeber.66 Přípory stojí na polygonálních soklech s dvojitým talířovitým odstupněním [53]. 

Přízední žebra, která tvoří svazkovým příporám podložku, mají potom klínový profil. 

Svazkové přípory byly po obvodu stěn protínány průběžnou podokenní římsou, která však 

byla osekána a zachovala se jen v závěrových částech.67  

Hlavní loď dělí od bočních lomené profilované arkády, vyrůstající ze čtyř párů 

pilířů. Jim odpovídají na východní i západní straně polopilíře. Mají čtvercové jádro 

s výžlabkem na hranách a prostý, jednoduše zešikmený sokl. Na straně do hlavní lodi je 

přiložena zploštělá oblá přípora provázená oblounky. Na vnitřní straně arkád je vložen 

masivní zploštělý hruškovic, připojený šikmou ploškou a výžlabkem. Prostory podvěží 

mají mohutné nižší arkády s masivními nárožními pilíři [32]. Obě arkády směrem do 

hlavní lodi byly přitom barokně upraveny při výstavbě kruchty.68 Směrem do bočních lodí 

mají mezi dvěma výžlabky polosloupy s hlavicemi, na severní straně s kalichovými, na 

jižní s listovým dekorem. Nad hlavicí přechází potom válcový profil v hruškovcový. Mezi 

vrcholy arkád a spodním koncem oken hlavní lodi vzniká vysoká nečleněná plocha stěny. 

Okna hlavní lodi se oproti hluboce spuštěným oknům závěru zdají být nevysoká. 

Podokenní římsa se u nich neobjevuje. 

Závěry bočních lodí mají pětidílnou klenbu s kruhovým svorníkem. Na jejich jižní 

straně jsou potom mezi příporami kleneb a podokenní římsou umístěna v jemně 

profilovaném pravoúhlém rámu sedile. U sedile jižního [33] je ve vrcholu vloženo volné 

kružboví. Po obou stranách jsou čtverce s čtyřlisty se zaostřenými laloky, následují dva 

trojúhelníky s trojlisty, rovněž se zaostřenými laloky a uprostřed na vrchol postavený 

lomený oblouček s jeptiškou. Spodní pruh kružboví tvoří tři lomené obloučky s jeptiškami. 

Po stranách vyrůstá z ostění rámu sedile a spočívá na dvou zdvojených konzolách. Čelní 

stranu konzol tvoří heraldicky nalevo poprsí krále a napravo královny. Pod každým 

z poprsí je reliéf nestvůry. Sedile severní [34] má navíc vložený trojboký profilovaný rám, 

v jehož rozích jsou umístěny reliéfní postavy heraldicky vlevo vousatého muže s křížem v 

ruce a vpravo muže s kopím či mečem a věncem. Je rozčleněno volnou kružbou s trojicí 

obloučků z nichž boční jsou půlkruhové, střední mírně zalomené s jeptiškami. Nad nimi je 

čtyřlist v kruhu s plaménky po obou stranách. Horní cvikly zaplňují postavy andělů, spodní 

mužů s nápisovými páskami. Kružboví spočívá na konzolách, na nichž jsou heraldicky 

napravo poprsí krále a nalevo královny. Konsoly podpírají drobné konzolky s postavami 

lesního muže a muže v kápi.69 

                                                 
66 KALINA 2003 (pozn. 19) 4. 
67 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 56. 
68 Ibidem 53. 
69 Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré Město. Josefov, Praha 1996, 104. 
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Vznik sedilí souvisí s výše zmíněným působením mistrů parléřovské huti. Josef 

Opitz předpokládá jako autora sedile jižní některého z kameníků pracujících na dolním 

triforiu katedrály, zvlášť blízká je tu podle něj bysta Johanky Bavorské. Autor severní 

sedile by mohl být některý z mistrů, kteří zároveň pracovali na tympanonu severního 

portálu. Shody vidí zvlášť ve scéně Korunování trním i v některých postavách z 

Ukřižování, jejichž autor tedy mohl vytvořit i severní sedile.70 Podobně Albert Kutal hledá 

autora jižní sedile mezi mistry, kteří pracovali na portrétní galerii v dolním triforiu 

katedrály, zvlášť blízké jsou podle něj bysty Alžběty Pomořanské a Václava IV. Vyzrálejší 

sedile severní by pak mohla být dílem stejného kameníka jako reliéfy severního portálu, 

tedy tzv. Mistra sv.Cyrila z horního triforia nebo jemu blízkého kameníka.71 Jaromír 

Homolka dokonce dodává, že postavy v horní část severní sedile (muž držící kopí a věnec, 

muž s křížem v ruce) myšlenkově přímo koresponduje s výjevem ukřižování ze severního 

portálu. Také postavy pod královskými konzolami myšlenkově i ikonograficky odkazují na 

pražský dvůr Václava IV., zejména na jeho rukopisy. Vznik sedile tak souvisí a doplňuje 

koncepci portálu.72 

K nejvýchodnějšímu poli jižní boční lodi přiléhá sakristie s klenotnicí v patře. 

Vstupuje se do ní pískovcovým hrotitým portálem, profilovaným pěti výžlabky s oblouny a 

hruškovcem [35]. Žebra křížové klenby v přízemí mají stejnou profilaci jako v bočních 

lodích a stýkají se ve svorníku. Koutové konzoly jsou tu zakryty. Stejná je i klenba 

klenotnice, kde však žebra vychází ze tří figurálních konzol. Ty mají podobu dvou 

okřídlených andělů  na oblacích v severovýchodním rohu [36], postavy bojující se lvicí 

pod níž je lvíče v rohu jihovýchodním [37] a seskupených kočkovitých šelem na 

jihozápadě [38]. Ty jsou, stejně jako předešlé kvalitní kamenické práce, dílem mistrů z 

parléřovské huti. Jaromír Homolka srovnal konzoly s ostatní plastikou v kostele a určil, že 

mají nejblíže v jižního závěru a v širším měřítku ke konzolám v přízemí Staroměstské 

mostecké věže.73 Okna v přízemní části mají profilovanou špaletu a v kružbě se 

uplatňuje trojlist. V patře jsou potom okna jednoduchá, zahrocená. 

 

                                                 
70 OPITZ 1935 (pozn 59) 93sq. 
71 KUTAL 1962 (pozn.56) 59sq. 
72 HOMOLKA 1974 (pozn. 62) 67sq. 
73 Jaromír HOMOLKA: K problematice české plastiky 1350-1450. Na okraj knihy Alberta Kutala České 
gotické sochařství 1350-1450, in: Umění XI, 1963, 422sq; LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 158sq. 
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3 STAVEBNÍ VÝVOJ 

Stavba dnešního kostela vznikala v rozmezí téměř sto padesáti let v několika 

etapách, které ale mohly sledovat společný generální projekt, vzniklý snad ještě před 

polovinou 14. století. Stavět se z největší pravděpodobností začalo směrem od západu na 

východ. Tento postup je logický vzhledem k tomu, že v závěru jižní boční lodi se 

novostavba měla překrývat se severní lodí starého kostela a stejně tak budova dnešní 

sakristie stojí na místě jeho západního průčelí. Původní stavba musela plnit funkci farního 

kostela, dokud nebylo možné alespoň částečně využívat novostavbu. O užívání starší 

svatyně máme navíc zprávy ještě z šedesátých let, kdy zde byly pořizovány nové oltáře, 

poslední roku 1370.74 K jejímu odbourání tedy nemohlo dojít hned na začátku, ale až 

v určité fázi rozestavěnosti nového kostela. K úvahám o opačnému postupu stavby, tedy od 

východu směrem k západu, vedla zpráva z roku 1402 o posvěcení oltáře pod novou věží.75 

Termín „nová“ nemusel ovšem být užit pro bezprostředně dokončenou část stavby. Navíc 

tím mohl být vyjádřen vztah k věži starého kostela, která dosud stála.76 

Za nejstarší část kostela je tedy možné pokládat severozápadní a jihozápadní 

podvěží včetně jejich masivně profilovaných oblouků. Ty svědčí o tom, že se již od 

začátku počítalo s mohutným dvouvěžovým průčelím, přestože k jeho dokončení došlo až 

daleko později v odlišné stavební fázi. Poté zřejmě následovala výstavba dolních partií 

obvodových stěn a mezilodních pilířů. Okna bočních lodí užívají většinou ještě vzorce 

užívané už v první polovině. 14. století, i když v lodi severní se již pomalu prosazují 

plaménky. Po vyzdvižení pilířů do určité výše mohly být zaklenuty boční lodi. Před rokem 

1380 byly alespoň částečně dokončeny chóry a kostel tak byl rozestavěn po celé délce. 

Stála zřejmě také sakristie s klenotnicí v níž v této době vzniká sochařská výzdoba konzol. 

Dále pokračovala stavba poněkud pomaleji. Došlo zřejmě k provizornímu zastřešení lodi, 

aby kostel mohl být využíván. Bylo vyzdviženo zdivo hlavní lodi s kružbami, v jejichž 

ornamentice se již plně uplatňují plaménkové vzory navazující v některých případech 

přímo na parléřovské předlohy, a to v oknech hlavní lodi, vysokého chóru a ve velkém 

západním okně. Současně se stavbou byly osazeny také sedile nejdříve v jižním a později 

též v severním závěru bočních lodí. V osmdesátých až devadesátých letech vznikl 

tympanon monumentálně koncipovaného severního portálu, sloužícího jako hlavní vchod. 

Do přerušení stavby před husitskými válkami, které mohlo nastat dříve než bezprostředně 

                                                 
74 TEIGE (pozn. 3) 462. 
75 Ibidem 471. 
76 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 61. 
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s vypuknutím bojů, můžeme předpokládat stavební dokončení chrámu zhruba do výšky 

balustrády průčelí s výjimkou zaklenutí hlavní lodi, jeho krovu, průčelního štítu a věží.  

Práce pokračovali nejspíše až před polovinou 15. století. Krov nad hlavní lodí byl 

podle pramenů vyzdvižen roku 1457. Po té následovalo zaklenutí hlavní lodi a vyzdvižení 

západního štítu, který byl hotov do roku 1463. Dále se pokračovalo zdivem obou věží. 

Severní přitom byla dokončena roku 1466 i s balustrádou a originálním řešením střešního 

krovu. Severní věž na své dokončení čekala další čtyři desetiletí do let 1506-1517.  
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4 PŘEHLED LITERATURY 

Kostel Matky Boží před Týnem svým dominantním postavením vždy poutal 

pozornost lidí. Jistým překvapením proto může být přístup moderní uměleckohistorické 

literatury, která jej do nedávné doby nechávala poněkud na okraji svého zájmu.77 Většina 

zmínek, které samozřejmě najdeme v každé publikaci věnované gotickému umění 

v Čechách, se omezuje na základní informace o průběhu výstavby a určitých větších či 

menších vlivech předešlé i soudobé domácí architektonické tvorby. Jistou výjimku tvoří 

sochařská výzdoba kostela, která ovšem není hlavním předmětem této práce.78 

Hned v prvním ročníku Památek archeologických roku 1854 vyšel článek Karla 

Zapa, zaměřený především na detailní popis historie kostela. Vzhledem k tehdejší ještě 

nedostatečné kritické analýze pramenů i jejich neucelenosti obsahuje některé nepřesnosti, 

týkající se především průběhu stavby. Například její zahájení klade na počátek 15. století. 

Článek se stal základem pro řadu dalších historiků až do počátku 20. století, kteří tak 

pracovali i s autorovými nepřesnostmi. Podstatný je ovšem jeho popis a nákresy chrámu, 

které zachycují stav před opravou v druhé polovině 19. století a odhalují tak některé 

změny, ke kterým při ní došlo.79 

Odkryté zbytky původního raně gotického kostela na konci osmdesátých let 19. 

století zaznamenal a v Památkách archeologických publikoval Jan Herain. Ten sledoval 

podrobně jejich průběh a z jeho popisu a plánů si lze učinit alespoň základní představu o 

předchůdci dnešního chrámu. K dispozici měl navíc poslední dochovaný zbytek této 

stavby, tzv. kapli sv. Ludmily, která byla zbořena nedlouho po dokončení prací. Bohužel se 

mu nepodařilo přesněji rozpoznat a zaznamenat odhalené románské části zdiva, které by 

snad mohly patřit nejstarší kostelní stavbě.80   

Stejný autor připravoval také článek o stavební historii jižní věže chrámu. Ta 

zůstala, na rozdíl od věže severní poškozené požárem roku 1819, v původním stavu a jako 

na jediné části chrámu je na ní dochován i původní pozdně gotický krov. Nestihl ho ovšem 

již dokončit a jeho práce se ujal Karel Chytil. Kromě stavebního vývoje sestaveného podle 

pramenů, obsahuje také podrobný popis exteriéru i interiéru, atribuci některých rodových 

erbů a historii zvonu, stejně jako dobovou fotodokumentaci. Zajímavý je postřeh o výměně 

jednoho erbu na západní straně věže, ke které zřejmě došlo v rámci oprav. Namísto znaku 

s orlicí, který uváděl ještě Karel Zap,81 je zde nyní znak Starého Města.82 

                                                 
77 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 111. 
78 Stručný přehled názorů na tuto problematiku je obsažen na straně 18-19 této práce. 
79 ZAP 1854 (pozn. 1) 9-21, 52-68, 101-111. 
80 HERAIN 1890 (pozn. 5) 134-146, 218-226. 
81 ZAP 1854 (pozn. 1) 60. 
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Jediná drobná spíše obrazová monografie věnovaná Týnskému chrámu vyšla roku 

1924. Kamil Novotný zde v krátkém textu shrnuje historii a jeho popis obsahuje některé 

zajímavé postřehy. Zahájení stavby klade na konec šedesátých let 14. století, stavět se 

přitom mělo od východu na západ. Všímá si detailů odkazujících na Petra Parléře jako je 

opěrák v ose hlavního chóru a plastika severního portálu. Poprvé také hledá zdroje 

kružbového vzorce západního okna jak v pražské katedrále tak v Kolíně nad Labem. 

Nepředpokládá však přímou účast huti, ale spíše její obecný vliv na pražské stavitelství.83   

Poměrně stručně se Týnskému chrámu věnoval Václav Mencl ve své knize o 

architektuře lucemburské doby. Rozdělil stavbu v předhusitském období na dvě základní 

fáze. Kolem roku 1380 po dokončení chórů byla vystřídána první skupina stavitelů 

ovlivněných výrazně Matyášem z Arrasu skupinou novou, tentokrát již spojenou s hutí 

parléřovskou. Na základě slohového rozboru, ale v rozporu s písemnými prameny, 

předpokládá dokončení západního štítu kostela ještě v předhusitském období. Srovnává ho 

přitom s východním průčelím staroměstské mostecké věže, která byla podle něj dokončena 

ve stejném období.84 

Nejplodněji se Týnskému chrámu věnoval Dobroslav Líbal. Poprvé tomu bylo 

v knize Pražské gotické kostely. Zde se ještě domnívá, že stavba měla původně vzniknout 

bez dvouvěžového západního průčelí, které mělo být až přídavkem pozdněgotického 

stavitelství pozdější fáze. Dále uvádí, že kostel byl zaklenut ještě před husitskými válkami. 

Na základě důkladného popisu architektury poprvé upozorňuje na možné nedokončení 

severního portálu v předhusitské fázi. Jeho předsíň pak mohla být zaklenuta až na konci 

15. století. Při svém popisu také upozorňuje na již obnovené a nepůvodní architektonické 

články.85    

Sumarizaci dosud známých poznatků, podrobný popis architektury, stavebního 

vývoje a zhodnocení celkového stavu objektu před poslední celkovou rekonstrukcí umožnil 

v druhé polovině šedesátých let stavebně-historický průzkum. Jeho autoři se přiklonili 

k názoru, že stavba postupovala od západních věží směrem k východu a zaklenutí dle 

písemných pramenů kladou až do závěru padesátých let 15. století. V případě severního 

portálu předpokládají jisté nedokončení v první fázi a výstavbu dnešního zastřešení v druhé 

polovině 15. století.86 O deset let později doplnil celkovou práci detailnější průzkum 

                                                                                                                                                    
82 CHYTIL 1915 (pozn. 53) 6-18. 
83 Kamil NOVOTNÝ: Chrám Matky Boží před Týnem, Praha 1924. 
84 Václav MENCL: Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948, 123sq. 
85 Dobroslav LÍBAL: Pražské gotické kostely, Praha 1946, 49-59. 
86 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42). 
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západního průčelí chrámu od Jana Muka.87 Především rozbor architektury od Dobroslava 

Líbala se pak stal základem pro některé další publikace.88 

V katalogu Českého gotického umění z roku 1970 Viktor Kotrba předpokládá 

průběh stavby od východu směrem k západu. Půdorysně podle něj Týnský chrám sice 

navazuje na Emauzský kostel, ale více se již přizpůsobuje dobové snaze po prostorovém 

vyrovnání, čemuž má odpovídat celkově kratší dispozice a větší šířka bočních lodí. Dále se 

zabývá otázkou opěráku v ose středního závěru a jeho výskytem na našem území mimo 

parléřovské práce.89 

Obsáhlejší článek věnovaný stavebním dějinám chrámu pro sborník Staletá Praha 

napsal s odkazem na probíhající celkovou rekonstrukci Jan Outrata. Začátek stavby datoval 

do padesátých let. Na základě své interpretace písemných pramenů předpokládá výstavbu 

od východu směrem k západu. Stavba byla vedena pod vlivem forem poklasické gotiky a 

účastnili se jí kameníci z arrasovské a později parléřovské huti. Odmítá ovšem přímý podíl 

Petra Parléře a jeho případný zásah do projektu v případě řešení středního chóru 

s opěrákem v ose. Při hledání analogií trojchórové dispozice a členění zdiva hlavní lodi 

odkazuje na slezskou, zejména vratislavskou architekturu. Ta podle něj sehrála klíčovou 

inspirační roli nejen pro Týnský chrám, ale i pro kostel Panny Marie v Emauzích. Outrata 

poukazuje ovšem také na domácí tradici architektury konce 13. a první poloviny 14. století, 

stejně jako na současně budovaný kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě.90 

V knize Staré Město pražské Dobroslav Líbal posouvá zahájení výstavby chrámu 

do druhé poloviny třicátých let. Soudí tak jednak podle známé závěti Jana Litoměřického 

s odkazem na stavbu, jednak podle události z roku 1338, kdy měšťané získali právo zřídit 

svou radnici a to je mohlo vést také ke kroku zahájit novostavbu kostela. Mohla by tak 

probíhat souběžně s dalšími obdobně výraznými staroměstskými stavbami jako byl chór 

minoritského kostela sv. Jakuba či sv. Jiljí.91 Jan Muk vyslovil v souvislosti 

s problematikou nedokončenosti chrámu poměrně odvážnou domněnku, že totiž před 

husitskými válkami mohla být zprovozněna jen část kostela, například dvě nebo jen jedna 

loď. Poukazuje přitom na podobný stav prokázaný v Sázavském klášterním kostele. 

Podrobněji se pak věnuje poválečné dostavbě. Mezi díla zhotovená hutí Matěje Rejska 

počítá nejen náhrobek biskupa Augustina Luciana z Mirandoly v interiéru chrámu a 

plastickou výzdobu západní strany jižní věže pod horní balustrádou s polopostavami 

                                                 
87 MUK 1977 (pozn. 54). 
88 VLČEK 1996 (pozn. 69) 100-109; Dobroslav LÍBAL: Katalog gotické architektury v České republice do 
husitských válek, Praha 2001, 367-371. 
89 Viktor KOTRBA: Architektura, in: České umění gotické 1350-1420 (kat. výst), Praha 1970, 65, 91, 56-111. 
90 OUTRATA 1986 (pozn. 6) 147-170. 
91 LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 136-137. 
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proroků a krále Davida, ale také zaklenutí předsíně severního portálu, které před tím buď 

nebylo dokončeno vůbec nebo nahradilo starší poškozené.92 

Románskou a raně gotickou fází kostela se nově zabýval Zdeněk Dragoun. Po 

přehodnocení Herainových poznatků soudí, že románské zdivo odkryté v místech severní 

boční lodi raně gotické stavby by mohlo být zbytkem původní románské stavby, ke které 

byli přistavěny další dvě lodi s kryptou. Přesnější závěry ale může přinést až nový výzkum 

za použití současných archeologických postupů.93 

V úvodu svého článku věnovaného především dějinám kostela v 15. století shrnuje 

Milena Bartlová stavební vývoj do husitských válek. Otevírá řadu problematických otázek, 

k nimž ovšem nenabízí uspokojivé odpovědi. K zaklenutí hlavní lodi kostela podle ní 

mohlo dojít skutečně až roku 1457, kdy k tomu dozrála vhodná doba po stránce 

ekonomické i politické, za jisté podpory Jiřího z Poděbrad. Dotýká se problematiky 

severního portálu, který podle ní mohl být v průběhu 15. století doplněn nejen o klenbu, ale 

i další sochařské součásti např. postavy ze Zvěstování. Vyslovuje dále otázku, zda budova 

dnešní sakristie nesloužila původně jako kaple. Tomu by mohla nasvědčovat velmi špatně 

dochovaná nástěnná malba na jižní stěně s postavami donátorů klečících nejspíše před 

Pannou Marií (dnes nedochovanou). Další nastíněná témata týkající se památek v interiéru 

kostela v 15. století už přesahují rámec této práce.94 

Obšírně se problematice Týnského chrámu před husitskými válkami věnuje článek 

Pavla Kaliny v časopise Umění. Poprvé uceleně poukazuje na ekonomické a politické 

pozadí vzniku kostela a samotné stavebníky – bohatý staroměstský patriciát – který jej 

učinil „vizualizací svého sebevědomí a bohatství“. Vzhledem k těmto skutečnostem chápe 

stavbu staroměstského Týnského chrámu jako protiklad vůči dalším sakrálním stavbám 

Prahy, zejména katedrály na Pražském hradě, kterou podporoval panovník a aristokracie. 

V této souvislosti odmítá přímé působení parléřovské huti, pracující ve městě na 

královských zakázkách, a Týnské tvarosloví na ní odkazující mělo vzniknout samostatně. 

Stejně tak výzdobu severního portálu si objednali měšťané nebo cechy, vzhledem 

k rozestavěnosti kostela nejdříve po roce 1400. Sleduje též možné typologické vzory 

kostela. Poukazuje jak na tvorbu slezskou, tak oblast Podunají v čele s vídeňským 

chrámem sv. Štěpána. Nevytváří ovšem souvislou skupinu do níž by bylo možné pražskou 

stavbu přesněji zařadit.95 

                                                 
92 LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 228. 
93 DRAGOUN 2002 (pozn. 4) 73, 180.  
94 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 111-136. 
95 Pavel KALINA: The Architecture as a Mise an scène of Power: The Týn Church of the Virgin Mary in 
Prague in the Pre-Hussite Period, Umění 52, 2004, 123-135, já cituji z české verze článku KALINA 2004 
(pozn. 19). 
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V rámci sborníku vydanému k výstavě Slezsko perla v české koruně v kapitole 

věnované architektuře doby lucemburské se Dalibor Prix věnuje problematice 

trojchórových kostelů, které od první poloviny 14. století hojně vznikají ve Slezských 

městech a jejich možnému vlivu na Prahu. Pracuje nejen s nejznámějšími příklady 

z Vratislavi, ale s ucelenou skupinou, jak ji definovali polští badatelé. Stavitele Týnského 

chrámu tak mohly příklady této architektury ovlivnit již před polovinou 14. století. Na 

závěr polemizuje také s výše zmíněným článkem Pavla Kaliny, především s jeho 

vyhraněním Týnské stavby jako pravého opaku katedrály.96 

 

 

                                                 
96 Dalibor PRIX: O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské, in: Slezsko perla 
v české koruně. Kultura, umění, historie, Praha 2007,  
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5 TRADICE GOTICKÉ ARCHITEKTURY 

 V následující kapitole se pokusím ve stručnosti nastínit vývoj gotické architektury 

na našem území od jejího nástupu až po polovinu 14. století, do níž spadá zahájení 

výstavby Týnského chrámu. V rámci této práce nás pochopitelně zajímají nejvíce stavby 

sakrální. Zvolené příklady nemají být vyčerpávajícím seznamem všech zásadních 

stavebních počinů tohoto téměř sto padesátiletého období, ale mají spíše nastínit vývojové 

tendence a poukázat na ty stavby, které vytvořily tradici, na níž mohly navázat a čerpat z ní 

tvůrci námi sledovaného pražského staroměstského kostela. 

 

5.1 OBDOBÍ RANÉ GOTIKY 

Gotický sloh se na území Českých zemí dostává od druhé čtvrtiny 13. století, tedy 

v posledních letech vlády Přemysla Otakara I. Zpočátku se tak děje díky klášterním, 

především cisterciáckým hutím. Mezi významné monastické stavby tohoto období patří 

z cisterciáckých jistě Osek se svou nádhernou kapitulní síní a také snad největší stavební 

počin své doby Hradiště nad Jizerou navazující na oblíbené cisterciácké půdorysné řešení 

ve tvaru latinského kříže s pravoúhlým závěrem.97 Dále nelze pominout téměř 

nedochovaný Nepomuk, královnou Konstancií pro ženskou větev založený Tišnov se svým 

v řádovém prostředí jedinečným západním portálem,98 nebo premonstráckou Teplou 

s halovým řešením trojlodního kostela svěceného roku 1232. Sloh se začíná pomalu šířit 

také do šlechtického a městského prostředí.  

Kolem poloviny 13. století se k nám pod vlivem jak klášterních podniků, tak staveb 

velkých dómů v Magdeburgu, Naumburgu či Míšni dostává ohlas tzv. klasické gotiky 

vzniklé v hutích severní a střední Francie se svým logickým tektonickým řádem. Mezi její 

podstatné znaky patří užití opěrného systému, náročnějších kružeb v oknech nebo členění 

stěn oblými, svazkovými příporami, stále ovšem přetrvává značná hmotnost i potlačení 

vertikality.99 Zajímavým příkladem vzájemného prolínání různých vrstev je rozsáhlý 

klášter klarisek založený roku 1231 sv. Anežkou na Starém Městě pražském. Jeho 

výstavbu zahájila ještě cisterciácká huť. V částech konventu sester tak převládá střízlivé 

tvarosloví. V ambitu a kostele sv. Františka, zvláště v jeho druhotně připojeném kněžišti, je 

už užito náročnější výzdoby. Vrcholem je potom kostel Nejsv. Salvátora se vstupem 

provázeným tesanými hlavicemi v podobě hlav králů a královen. V této době se také 

začíná rozvíjet stavební aktivita v nově zakládaných městech (kostely, kamenné domy) a 

                                                 
97 Jiří KUTHAN: Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, 161-171, 202sq. 
98 Jiří KUTHAN: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební 
tvorby, Praha 1983, 31-35. 
99 Architektura gotická 2001 (pozn. 34) 30. 
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hradech, v nichž vznikají zejména výstavní kaple. Horlivým mecenášem se v tomto směru 

stal král Přemysl Otakar II. Na jeho stavbách, které díky územním ziskům zasáhly 

významně i rakouské území, se již vytříbil určitý dvorský styl. Na jihočeských královských 

stavbách působí tzv. zvíkovsko-písecká huť, která současně postavila v Písku farní kostel, 

hrad a zřejmě i kamenný most přes řeku Otavu, v okolí potom zejména hrad Zvíkov. Její 

vliv je patrný také na mnoha venkovských realizacích. Záhy se ovšem objevují stavby 

obohacené právě o podněty tzv. klasické francouzské gotiky, které jsem zmínil výše.100 

Jeden z nejryzejších ohlasů této vrstvy francouzského umění u nás najdeme v severním 

portálu klášterního kostela v Hradišti nad Jizerou.  

Z farních kostelů, které nás zajímají nejvíce, z období Přemyslovy vlády lze zmínit 

kostel Panny Marie v Písku, který působí ještě poměrně masivním dojmem. Tvarosloví 

odpovídá pracím zmíněné místní královské huti. Subtilnější a elegantnější jsou jen válcové 

přípory v polygonálně ukončeném kněžišti naznačující již odhmotňující a vertikalizující 

tendence.101 Zajímavější je kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, v němž se z tohoto období 

dochovalo pouze síňové trojlodí a části bočních chórů s vítěznými oblouky. Na jeho stavbě 

lze vysledovat dvě fáze. Během první probíhající v šedesátých letech vznikly obvodové 

stěny se subtilními oblými pruty přípor vybíhajícími od podlahy, dále dvě věže západního 

průčelí přecházející z hranolu do polygonu a především poničený západní portál. Druhá 

fáze se vyznačuje masivnějšími formami hranolových pilířů a meziklenebních pásů, 

dosedajících na subtilní přípory obvodových stěn.102 Kouřimský kostel sv. Štěpána je vedle 

svého trojchórového závěru, pozoruhodný svým prostorem pod zvýšeným, pětiboce 

ukončeným chórem. Tato krypta na půdorysu osmiúhelníku je sklenuta systémem 

trojdílných kleneb na střední svazkový pilíř a vytváří tak nepravou hvězdovou klenbu. 

Samotný presbytář je potom příkladem ohlasu klasické gotiky ať už svým půdorysem, 

užitím svazkových přípor nebo kružeb v oknech.103 

 

5.2 NÁSTUP VRCHOLNÉ GOTIKY 

Podstatná změna nastává v domácí architektonické tvorbě za vlády Přemyslova 

syna Václava II., kdy prožívá český stát nebývalý rozkvět. Postupně se prosazuje vertikální 

princip, což se projevuje ve změně hmoty i výšky staveb, stejně jako jejich detailů. Oblé 

přípory střídají štíhlé ostře modelované hruškovce, které jsou ukončeny pod patou klenby 

                                                 
100 Dobroslav LÍBAL: Gotická architektura, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha 1984, 157sq. 
101 Jiří KUTHAN: Gotická architektura v Jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II., Praha 
1975, 70-75. 
102 Jiří KUTHAN: Česká architektura v době posledních Přemyslovců, Vimperk 1994, 199-201. 
103 Ibidem 205-212. 
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hlavičkami, nebo přecházejí bez přerušení do profilace žeber. Ztrácí se bohatství raně 

gotické listové dekorace. Postupně se rozšiřují okna a nahrazují tak plnost zdiva. Mění se i 

tvary jejich kružeb. Laloky trojlistů a čtyřlistů se zaostřují a postupně je rámují sférické 

troj a čtyřúhelníky. Opěrné pilíře vyrůstají až k hlavní římse a jsou zakončeny pultem. 

Kolem roku 1300 se tak rodí základ pro architekturu naší vrcholné gotiky.104 

Velké přízni se těšil opět cisterciácký řád, v jehož klášterech především vyrůstaly 

monumentální stavby. Po zpustošení bylo třeba obnovit klášter ve Zlaté Koruně založený 

již před rokem 1263 Přemyslem Otakarem II.105 Zejména členění pilířů křížení a přilehlých 

částí trojlodí chrámu úkosy a širokými výžlabky je tu znakem nového přístupu. Ten se 

udržel ve středoevropské architektuře prakticky po celé 14. století. Rozvržení hlavní lodi 

s pásem arkád, nad nimiž je široká plocha nečleněné zdi a až vysoko nad ní se rozevírají 

okna, či mimořádnou délkou chóru, se stavba blíží mendikantským kostelům u nás i 

v Podunají (zejména dominikánskému kostelu v Řezně). Zevně je stavba zase členěna 

některými katedrálními prvky jako jsou fiály na opěrácích, vimperky nebo nedochované 

chrliče.106 Roku 1292 založil sám Václav II. klášter Aula Regia na Zbraslavi jako nové 

královské pohřebiště. Do roku 1305 byl postaven monumentální pětilodní halový 

pravoúhle zakončený chór se stejně vysokými kaplemi po obvodu, v jehož ose pod 

vítězným obloukem byl zakladatel pohřben. K vznosnému chóru se pojilo basilikální 

trojlodí s druhotně připojeným pásem kaplí na jižní straně.107 Ve stejné době probíhala 

výstavba kostela dalšího cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory pod vedením opata 

Heidenreicha, Václavova rádce a diplomata. Zde se uplatnil poprvé na našem území 

katedrální chór s věncem radiálních kaplí a trojdílnými klenbami v ochozu, doplněný o 

trojlodní transept. Zároveň je však sedlecký kostel oproti klasické katedrále v duchu 

středoevropského umění redukován. Chybí zde bohaté architektonické členění. Triforium 

je pouze naznačeno slepým kružbovým nad arkádami ve vysokém chóru, není rozvinut ani 

opěrný systém. Strohost je tu dána řádovou tradicí.108 Tyto stavby byly pro další 

architektonický vývoj natolik důležité, že se s jejich ohlasem ve středoevropském prostoru 

lze setkat hluboko do 14. století a to i na stavbě Týnského chrámu. 

Vůdčí úlohu ve městech začínají v této době hrát kláštery mendikantských řeholí, 

jejichž kostely se stávají od konce 13. a především v 1. polovině 14. století nejvýraznějšími 

dominantami měst. Mnohé z těchto buď nově vznikajících nebo přestavovaných kostelů 

směřovaly k vyhraněné vertikalizaci a odhmotnění. Typickým se pro ně stává vysoký 
                                                 
104 LÍBAL 1984 (pozn. 100) 167sq.  
105 KUTHAN 1983 (pozn. 98) 278. 
106 Ibidem 41sq, 292-307. 
107 KUTHAN 2005 (pozn. 97) 183-186. 
108 KUTHAN 1983 (pozn. 98) 42sq, 185-199. 
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protáhlý chór uzavřený nejčastěji sedmi stranami dvanáctiúhelníku s rychlým sledem 

klenebních polí, svazky klenebních přípor stoupající od země, či bohaté vzorce kružeb.109 

Honosné stavby přitom mnohdy porušovaly řádové stanovy požadující skromné 

architektonické řešení stejně jako jsme toho byly svědky v prostředí cisterciáckém. Naopak 

se stávají v městském prostředí vzorem pro podobně honosné stavby kostelů farních. 

Složitým stavebním vývojem prošel dominikánský kostela Obětování Panny Marie 

v Českých Budějovicích stavěný po roce 1265. Nás bude nejvíce zajímat jeho vysoký a 

štíhlý pětiboce zakončený presbytář pocházející nejspíše z třetí stavební etapy před rokem 

1300. Jeho prostorové proporce, především značná výška, prozrazují počátek nového 

směru v architektuře. Oblé klenební přípory nesené konsolami, z nichž dvě mají podobu 

lidských masek, jsou ukončeny kalichovitými hlavicemi, z nichž vyrůstají žebra 

hruškovitého profilu. Presbytář o třech polích osvětluje devět vysokých hrotitých oken. 

V nich jsou ještě užity kružby obvyklé u nás v třetí čtvrtině 13. století.110 

Po požáru města v roce 1270 musel být obnoven minoritský kostel v Chebu. 

Zachovalo se nám také datum svěcení, jehož se roku 1285 zúčastnil římský král Rudolf 

Habsburský i český panovník Václava II. Protáhlý pětiboký presbytář se svým tvaroslovím 

váže spíše k tradici klasické gotiky. Subtilní a štíhlé přípory si stále zachovávají plastickou 

plnost. Bohatě jsou utvářeny kružby oken presbytáře, který je narozdíl od trojlodí zalit 

světlem. Protáhlé hlavice přípor či vysušený a ztuhlý dekor na některých z nich tu ovšem 

ohlašuje prosazující se  poklasické tendence. Ty se potom jednoznačně prosadily v 

síňovém trojlodí, které je dílem další stavební etapy.111  

I když v této době vznikalo stále více drobnějších venkovských sakrálních staveb, 

monumentální farní kostely, které by se mohly vyrovnat honosným klášterním realizacím, 

se v městském prostředí stále příliš neobjevovaly. Z první etapy farního kostela sv. Jiljí 

v Nymburce, provedené na konci 13. století, se dochoval jen pětiboce zakončený presbytář 

o dvou čtvercových polích a bývalá sakristie s kaplí na severní straně. Do značné míry 

novodobě obnovený presbytář je členěn hruškovitě profilovanými, jednoduchými a 

svazkovými příporami, vybíhajícími ze zaoblených soklíků na podlaze. Ty vrcholí 

kalichovitými hlavicemi s polygonálními krycími deskami a strnulou listovou 

ornamentikou v dost nízkém reliéfu. Z nich vyrůstají hrušková žebra klenby. Ve štíhlých 

oknech se objevují kružby s různými motivy troj a pětilistů. Na kněžiště navazuje 

basilikální trojlodí o pěti v hlavní lodi obdélných, v bočních téměř čtvercových polích, 

                                                 
109 Architektura gotická 2001 (pozn. 34) 35. 
110 KUTHAN 1994 (pozn. 102) 92-98. 
111 Ibidem 135-139. 
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které vzniklo po požáru města roku 1343. V obou etapách byly jako stavební materiál 

použity cihly.112 

 

5.3 PRAHA NA POČÁTKU LUCEMBURSKÉ ÉRY 

Vrcholná gotika se na území Prahy začíná prosazovat až za Jana Lucemburského. 

Období jeho vlády má mimořádný význam zvláště pro Staré Město, které získalo 

dominantní postavení v rámci celé Prahy a tato skutečnost se odrazila také 

v architektuře.113 Nový stavební směr se v hlavním městě království poprvé objevuje 

v klášterním prostředí, konkrétně na  kostele sv. Tomáše na Menším Městě pražském. Ten 

představuje v hlavním městě jakousi pomyslnou spojnici mezi architekturou doby 

přemyslovců a lucemburskou érou. Řád augustiniánů-eremitů sem uvedl ještě král Václav 

II. roku 1285. Ti začali ihned s výstavbou chóru nového kostela, který byl svěcen roku 

1315 za účasti mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu, trevírského arcibiskupa Balduina 

Lucemburského a královské rodiny.114 Jeho vysoká hmota původně o čtyřech obdélných 

polích a závěru sedmi stran dvanáctiúhelníka plně dokazuje shora nastíněné tendence. 

Vysoká lomená okna byla střídána štíhlými opěráky lichoběžného půdorysu. V interiéru se 

z původního stavu dochovaly jen fragmenty nad dnešní klenbou - štíhlé kalichové hlavice 

s listovou ornamentikou, jimž náležely oblé přípory a žebra hruškovitého profilu. 

Pozoruhodný je i centrální prostor sakristie sklenutý na střední polygonální pilíř. Stavba 

pokračovala basilikálním trojlodím až do roku 1379.115 Po požáru Starého Města roku 

1316 musel být obnoven minoritský kostel sv. Jakuba, v němž se odehrávala o pět let dříve 

hostina po korunovaci Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Královskému páru tak 

osud kláštera ležel na srdci a na jeho obnovu přispíval. Nejdříve se začal budovat dlouhý 

chór o pěti klenebních polích a závěru sedmi stran dvanáctiúhelníku členěný vysokými 

opěrnými pilíři, jehož klenba dosahovala výšky přes třicet metrů. Na něj navazovalo 

basilikální trojlodí rozvržené do šesti klenebních polí. Kostel dostal dokonce dvě věže, 

jednu na severní straně presbytáře, druhou nad západním polem jižní boční lodi. Nad 

dnešní barokní klenbou presbytáře se opět zachovaly zbytky původního členění. Hrušková 

žebra klenby tu vybíhají z oblých přípor provázených po stranách profilací přístěnných 

oblouků. Na ně navazovala bohatá ostění vysokých oken.116  Na severní straně chóru stojí 

kaple čtvercového půdorysu, dnešní sakristie, sklenutá čtyřmi poli křížové klenby 

                                                 
112 KUTHAN 1994 (pozn. 102) 248-250. 
113 LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 123. 
114 KUTHAN 2005 (pozn. 97) 19. 
115 Dobroslav LÍBAL: Gotická architektura, in: Emanuel POCHE (ed.): Praha středověká. Čtvero knih o Praze, 
Praha 1983, 186. 
116 Ibidem 205-208; LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 133sq. 
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s hruškovitou profilací na centrální sloup. Podél stěn sbíhají žebra na nízko osazené 

konzoly. Stavba tohoto kostela, jednoho z největších v Praze, pokračovala stejně jako 

v případě augustiniánů až do sedmdesátých let 14. století.117 

Zcela rozdílně byl koncipován staroměstský kostel sv. Anny a sv. Vavřince při 

klášteře dominikánek stavěný po roce 1313. Jedná se o  typický příklad ženského 

konventního kostela, který se, narozdíl od mužské větve, nepotřeboval obracet 

k obyvatelům města, postrádá proto rozsáhlé západní prostory určené pro posluchače. 

Kostel je vlastně redukován na „samotný protáhlý chór“.118 Je koncipován jako jednolodní 

hala rozdělená do sedmi polí, z nichž tři zaujímá pětiboce uzavřené kněžiště. 

Uprostřed západního průčelí stojí hranolová věž, jejíž vyšší oktogonální patra byla 

snesena. Stejně tak se nedochovaly ani klenby s žebry hruškové profilace uvnitř kostela. 

Vnějškově byl důraz kladen na východní závěr, kde jsou opěráky na rozdíl od zbytku 

stavby  zakončeny pultem v kombinaci se stříškou a také okna sestupující výrazně hlouběji 

mají složitější profilaci ostění.119 O něco méně vznosný byl dominikánský kostel sv. 

Klimenta, který vyrostl nejspíše také ještě za vlády Janovy. Z něho se dochovalo obvodové 

zdivo dlouhého presbytáře o třech obdélných polích a hojně rozšířeném závěru sedmi stran 

dvanáctiúhelníku.120 

Po roce 1310 zahájil pražský biskup Jan IV. z Dražic novostavbu kapitulního 

kostela sv. Jiljí na Starém Městě. Ta se odlišuje od předešlých klášterních případů, jedná se 

totiž o obdélné síňové trojlodí bez chóru. Jeho rozvinutí tu zřejmě bránila omezená 

stavební parcela rozprostírající se mezi dvěmi ulicemi.121 Téměř třiceti metrů dosahující 

výška halového prostoru využívá u nás rozšířeného půdorysného schématu typického pro 

basilikální stavby, kdy příčně loženým obdélným polím hlavní lodi odpovídají mírně 

obdélná téměř čtvercová pole lodí bočních [39]. O něco později se objeví také na 

nedalekém farním kostele sv. Michala. Svůj gotický ráz si nejvíce udržela dvojice 

západních věží čtvercového půdorysu s mohutnými odstupněnými opěráky. Na čelních 

stěnách středních opěráků byly umístěny znaky pražského arcibiskupství a biskupů stavbu 

podporujících - Jana z Dražic a Arnošta z Pardubic a mezi ně byla vložena vysoká 

předsíň.122 Kolegiátní kostel působil v prostředí Starého Města s mnoha kláštery jako opora 

                                                 
117 MENCL 1948 (pozn. 84) 50-52. 
118 Pavel KALINA / Jiří KOŤÁTKO: Praha 1310-1419. Kapitoly o vrcholné gotice, Praha 2004, 43-45. 
119 LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 124sq. 
120 Ibidem 125. 
121 K obdobně řešeným prostorům KUTHAN 2005 (pozn. 97) 190. 
122 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 212. 
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diecézního biskupa, sídlícího na protějším břehu řeky. Takto může být také chápáno 

zvláště pojetí západního průčelí, monumentálně se obracejícího do prostoru města.123 

Největším ohlasem poklasické gotiky v Praze se stal karmelitánský kostel Panny 

Marie Sněžné založený Karlem IV. roku 1347 za hradbami Starého Města. Do dnešní doby 

dochovaná stavba je pouze presbytářem monumentálně zamýšleného basilikálního trojlodí, 

které mělo dosahovat délky přes sto metrů a výšky přes třicet metrů. Měla být nejspíše 

zakončena třemi paralelními chóry. Nasvědčuje tomu shodný půdorys severní a jižní 

prostory po stranách dnešního kostela. Na západním konci bočních chórů měly pak stát 

podle zesíleného zdiva věže, z nichž severní byla pobořena roku 1434. V průběhu stavby 

bylo rozhodnuto o zvýšení středního chóru a boční stěny tak musely být dodatečně 

zpevněny opěráky, které zasahují do obou bočních chórů. Dnešní stavbu tvoří vysoký, 

podélný prostor o pěti úzkých klenebních polích a polygonálním závěru sedmi stran 

dvanáctiúhelníku, zaklenutý renesanční síťovou klenbou. Na podélných stěnách stoupají 

svazky hruškově profilovaných přípor v závěru od země, v podélné části z nízko 

probíhající podokenní římsy a jsou ve spodní části přerušeny výklenky pro sochy. Působí 

dojmem proskleného skeletu. Hmota stěn se prakticky neuplatňuje, protože svazkové 

přípory střídá profilace ostění trojdílných oken. Prostor tak zvnějšku působí dojmem 

proskleného skeletu. V severní stěně bylo vloženo sedile v bohatě profilovaném 

pravoúhlém rámci.124 

 

5.4 DOBA KARLA IV. 

Velký rozmach stavební činnosti ve městech nastává za vlády Karla IV. od 

poloviny 14. století, tedy v době do níž spadá i zahájení výstavby Týnského chrámu.125 

Přesto zde ještě uvedu několik zajímavých příkladů farních kostelů, které dokreslují situaci 

v některých významných královských městech. Období jejich výstavby se navzájem téměř 

překrývá. Přestože jsou ve svém pojetí od pražského chrámu v mnohém odlišné - jejich 

lodě například mají halové řešení a odklání se od poklasicky linearizujícího pojetí, 

vykazují některé shodné znaky pro dané období příznačné. Po roce 1330 se začal budovat 

kostel sv. Jakuba v rychle se rozšiřující a na významu nabývající Kutné Hoře. K první fázi 

výstavby, čerpající ještě ve tvaru opěrných pilířů nebo kružbách ze starších slohových 

vrstev, patří kněžiště s východními zdmi bočních lodí a sakristie s klenotnicí v patře, které 

stály před polovinou století. V členění stěn presbytáře se ovšem objevuje nový prvek 

přístěnné podložky, který provází jedinou oblou příporu. Ta klesá od konsoly na níž 
                                                 
123 KALINA / KOŤÁTKO 2004 (pozn 118) 52-54. 
124 Ibidem 114-120; LÍBAL 1983 (pozn. 115) 254sq. 
125 LÍBAL 1984 (pozn. 100) 192-195, 210. 
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dosedají tři klenební žebra.126 Současně byla zahájena výstavba západního průčelí 

s velkolepým portálem a přízemím věží. Pětiboce uzavřený presbytář má dvě obdélná pole, 

na něj navazuje síňové trojlodí o pěti polích, přičemž nejzápadnější je výrazně mělké. 

Stěny presbytáře jsou členěny vysokými hrotitými okny. Mezi nimi stoupají od průběžné 

podokenní římsy válcové přípory zakončené drobnými hlavicemi a podložené plochými 

pásy. Z hlavic vybíhají hruškově profilovaná žebra klenby. Stejný systém se uplatnil částečně 

i na východních stranách bočních lodí a současně byly zřejmě osazeny i polopilíře s náběhy 

arkád. Stavba trojlodí byla velmi složitá. Je rozvrženo na koso postavenými pilíři s velmi 

bohatou profilací, která odpovídá klenebnímu nosnému systému. Na pilíře byly osazeny 

konzoly a baldachýny pro sochy. Tato stavební etapa byla provedena již jinou stavební hutí 

inspirovanou parléřovskými pracemi. Jim náleží též dokončení dvou východních kaplí 

v bočních lodích s figurálními konzolami zasazenými do prvního páru arkádových pilířů.127 

 Velmi složitý stavební postup měl také kostel sv. Bartoloměje v Plzni, jehož 

výstavba započala jako v případě Týnského chrámu kolem poloviny 14. století a nahradila 

stavbu starší, o níž lze první zmínku zachytit roku 1307. Nejdříve se stavěl chór, který byl 

dokončen asi v šedesátých letech a téměř současně od západu také trojlodí s dvojicí věží 

v západním průčelí, jehož hlavní stavební etapa patří poslední třetině století. Obě fáze se 

setkaly v západním poli presbytáře. Na přelomu 14. a 15. století byly osazeny velkolepé 

portály na severní i jižní straně. Kostel však před husitskými válkami nebyl zaklenut, tato 

etapa proběhla až v sedmdesátých letech 15. století. Po ukončení bojů se pokračovalo ve 

třetí čtvrtině 15. století, a to vyzdvižením pilířů trojlodí, na něž pak navázala zmíněná 

klenba připomínaná roku 1476. K presbytáři s dvojicí nestejných obdélných křížových polí 

klenby a závěrem sedmi stran dvanáctiúhelníka se připojuje výrazně vyšší síňové trojlodí o 

čtyřech polích. K třetímu poli, které je téměř čtvercové se připojují nízké předsíně. Trojlodí 

na západě ukončuje dvojice věží, z nichž jižní nebyla dostavěna, zato severní tvoří největší 

dominantu města.128 

                                                 
126 MENCL 1948 (pozn. 84) 47-49. 
127 LÍBAL 2001 (pozn. 88) 218-220; KOTRBA 1970 (pozn. 89) 100sq. 
128 LÍBAL 1995 (pozn. 33) 323-330. 
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6 STYLOVÉ ODVOZENÍ STAVBY 

Pro stručné výtvarné zhodnocení chrámu Matky Boží před Týnem bývá často 

užíváno jednoduché formulace, že se jedná o specifickou syntézu tradičních prvků, které 

vycházejí ze starší tradice první poloviny 14. století a některých pokročilejších forem, 

jejichž původ můžeme hledat v pražském působení Matyáše z Arrasu i parléřovské huti.129 

Již v kapitole věnované stavebnímu vývoji chrámu jsem vyslovil předpoklad, že kostel měl 

od počátku určitý jednotný plán, který vznikl na počátku stavby. V následujících 

kapitolách se tedy pokusím zaměřit na to, jaké byly jednotlivé zdroje v rámci 

architektonické tvorby, na něž se tvůrci Týnského chrámu orientovaly a jimiž byly 

ovlivněni. 

 

6.1 NAVÁZÁNÍ NA TRADICI 

Celkové pojetí stavby naplňuje koncept poklasické gotiky a to zejména ve výšce 

bazilikálního trojlodí s výrazně hrotitými klenbami a proporcích prostoru. Značnou 

vertikalizací se shoduje s obdobně koncipovanými pražskými stavbami zahájenými v první 

polovině 14. století, které jsem uvedl v předchozí kapitole. Větší výšky už měl v rámci 

Prahy dosáhnout jen současně stavěný karmelitánský kostel Panny Marie Sněžné a 

samozřejmě katedrála. Původní lineární koncepci můžeme v neporušeném stavu dodnes 

sledovat v bočních lodích, jejich závěrech i v podvěží. Podél pilířů vystupují na patičkách a 

vysokých, odstupněných, polygonálních trnožích svazky přípor. Boční hruškové přípory 

přecházejí přímo bez přerušení do profilace žeber. Střední oblá přípora odpovídající 

meziklenební pásům přechází v úrovni klenby do hruškové profilace.130 Tato změna přitom 

není zprostředkovaná hlavicemi ani žádným jiným členěním. U některých pražských 

staveb (sv. Tomáš, sv. Jakub) odpovídají oblým příporám hruškovcová klenební žebra, 

tento přechod byl ovšem vždy zprostředkován hlavicemi.131 Obdobné řešení jako v případě 

Týnského chrámu předpokládá Dobroslav Líbal v hlavní lodi, u prakticky současně 

stavěného, johanitského kostela Panny Marie pod řetězem na Malé Straně.132  

V určitém kontrastu k výraznému výškovému vypětí stavby může být její strohost 

bez přílišného dekoru. Výrazným rysem hlavní lodi Týnského chrámu je členění s pásem 

volného zdiva mezi arkádami a okny, které přerušují pouze oblé přípory klenebního 

systému. Horizontálně byly stěny členěny pouze v bočních lodích, kde probíhala dnes 

                                                 
129 OUTRATA 1986 (pozn. 6) 148; LÍBAL 1984 (pozn. 100) 192. 
130 KALINA 2003 (pozn. 19) 4. Tento detail zmiňuje pouze tento autor. 
131 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 186, 205. 
132 Ibidem 279; LÍBAL 2001 (pozn. 88) 393. 
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odsekaná podokenní římsa.133 Mezilodní pilíře jsou zase v nároží pročleněny výrazným 

výžlabkem. Tyto formy odebírající z hmoty namísto přidávání plastických článků náležejí 

k redukčnímu procesu. Jím výrazně ovlivněná architektura bývá někdy nazývána 

„redukovanou gotikou“.134 Na našem území se s tímto tvaroslovím poprvé setkáme 

v křížení a trojlodí klášterního kostela ve Zlaté Koruně,135 odkud byla ovlivněna 

středoevropská architektura 14. století v širším měřítku, zvláště pak farní kostely. Jako 

příklad z našeho území lze uvést kostel ve Vysokém Mýtě136 nebo Tachově,137 jejichž 

výstavba probíhala převážně ve třetí čtvrtině 14. století. O příkladech zahraničních se 

zmíním za chvíli. 

V rámci Prahy není tedy výrazně převýšený prostor, ať už basilikálního či halového 

řešení, v polovině 14. století ničím neobvyklým. Pokud bychom ovšem v českém prostředí 

hledali obdobně monumentální stavbu mezi farními kostely, musíme konstatovat, že 

staroměstský chrám dosud neměl obdoby.138 Pozoruhodné je v našem prostředí také 

půdorysné řešení. Ke klasickému schématu, tedy bazilikálnímu trojlodí s klenebními poli 

v hlavní lodi obdélnými v bočních téměř čtvercovými, s dvojicí západních věží, se na 

východě připojuje velmi působivý krátký trojchórový závěr. Ten měl svou tradici v rámci 

českého gotického stavitelství již ve 13. století. Objevuje se na několika stavbách farních 

kostelů z doby Přemysla Otakara II. Mezi ně patří sv. Štěpán v Kouřimi [40],139 podle 

půdorysu velmi pravděpodobně sv. Mikuláš v Českých Budějovicích140 a také v původním 

řešení kostel sv. Bartoloměje v Kolíně [41].141 V Praze se s ním ve stejné době setkáme 

v dnes nedochovaném, ovšem archeologickým průzkumem odhaleném, kostele sv. 

Linharta na Starém Městě.142 Odkryté detaily v prostorách po stranách dnešního chóru 

naznačují, že stejnou dispozici měl mít v první fázi nejspíše také augustiniánský kostel sv. 

Tomáše na Malé Straně, stavěný po roce 1385. Zde ovšem došlo nedlouho po zahájení 

stavby ke změně plánu. Pro zjištění inspiračního zdroje, který ovlivnil staroměstskou 

stavbu, se však musíme obrátit jinam, konkrétně do Slezska. 

 

 

 
                                                 
133 NOVOSADOVÁ / LÍBAL 1967 (pozn. 42) 56. 
134 KUTHAN 2005 (pozn. 97) 194. 
135 KUTHAN 1983 (pozn. 98) 295-299. 
136 Ibidem 298. 
137 LÍBAL 1995 (pozn. 33) 357-359. 
138 PRIX 2007 (pozn. 96 ) 167. 
139 KUTHAN 1994 (pozn. 102) 208sq. 
140 KUTHAN 1975 (pozn. 101) 166. 
141 KUTHAN 1994 (pozn. 102) 199. 
142 DRAGOUN 2002 (pozn. 4) 179. 
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6.2 SLEZSKÉ INSPIRACE 

Slezsko se před polovinou 14. století stalo novou zemí Českého království. Městské 

farní kostely zde měly už od 13. století větší význam než tomu bylo v Čechách. Města 

těžící z obchodu a sloužící často také jako rezidenční sídlo jednotlivých vévodů dávala 

svou politickou moc i bohatství na odiv stavbami majestátných kostelů. Jednalo se navíc o 

tak monumentální realizace, které v rámci českých měst neměly obdoby.143 Jedním 

z nápadných rysů řady těchto kostelů (nejen v městském prostředí) byla přitom trojice 

paralelních, polygonálně ukončených chórů, z nichž prostřední výrazněji nepřesahuje 

boční. Tento typ má ve Slezsku své počátky již na přelomu 13. a 14. století, kdy byla 

zahájena stavba nového kostela cisterciáckého kláštera v Jemjelnici. Jeho celkový vzhled i 

dispozice je dnes poznamenána pozdějšími úpravami po požáru v roce 1733, původní stav 

lze ovšem snadno rekonstruovat [42].144 Toto schéma se ovšem rychle dostává také do 

městského prostředí. Nejpozději kolem roku 1329 se s využitím obdobného půdorysu 

stavěl farní kostel sv. Petra a Pavla v Lehnici [43]. Jen o něco málo později byla zahájena 

výstavba dalšího rozsáhlého městského farního kostela sv. Stanislava a Václava ve 

Svídnici [44, 45]. Ve třicátých letech je potom zahájena stavba vratislavského kostela 

Panny Marie na Písku [46] a ve čtyřicátých letech, v souvislosti s Týnským chrámem 

nejčastěji zmiňovaného, vratislavského kostela sv. Alžběty [47]. Koncept monumentálního 

basilikálního kostela s dvouvěžovým průčelím a trojicí polygonálně uzavřených chórů se 

tedy ve Slezsku ustálila nejpozději ve druhé třetině 14. století.145  

V kostele sv. Alžběty, který má ze všech uvedených příkladů k Týnskému chrámu 

asi nejblíže svým půdorysným řešením závěrů, lze nalézt ještě další společné znaky. Jsou 

jimi, kromě značného výškového pojetí celé stavby, jednak rozvržení stěn hlavní lodi, kdy 

zůstává v prostoru mezi vrcholy arkád a okny široký pás zcela nečleněné zdi a také užití 

výžlabků na pilíř mezilodních arkád [48]. Jedná se tedy opět o ono tvarosloví, které se 

objevuje na našem území u významných klášterních staveb přelomu 13. a 14. století, 

odkud byla částečně ovlivněna také slezská architektura 14 století.146 Při srovnání obou 

sledovaných kostelů se objevují také jisté rozdílnosti. Alžbětinský kostel nemá v západním 

průčelí dvě věže, liší se i tvarem mezilodních pilířů a dalšími detaily.147 Výstavba lodi 

kostela sv. Alžběty byla sice zahájena po roce 1340, presbytář byl ovšem dokončen až 

                                                 
143 PRIX 2007 (pozn. 96) 161. 
144 Marian KUTZNER: Cysterska architektura na Slasku w latach 1200-1330, Toruň 1969, 88-90. 
145 I když ne všechny uvedené příklady splňují přesně dané podmínky; PRIX 2007 (pozn. 96 ) 163sq. 
146 KUTHAN 1983 (pozn. 98) 199, 298sq, 324; Marian KUTZNER: Schlesische Sakralarchitektur aus der ersten  
Hälfte des 14. Jahrhunderts: Zwischen allgemeinem Stil und regionalem Modus, in: King John of Luxemburg 
(1296-1346) and the art of his era, Praha 1998, 170sq,  
147 KALINA 2003 (pozn. 19) 9. 
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v osmdesátých letech (1387 svěcen hlavní oltář), tedy ve stejné době jako v Praze.148 

Vratislavský kostel tak zřejmě nebyl jedinou slezskou stavbou, která ovlivnila Týnský 

chrám. Na tvůrce staroměstského chrámu, ale i na jeho stavebníky z řad pražského 

patriciátu, mohli monumentální farní kostely slezských měst působit jako celek, jako 

skupina specifických staveb a stát se určitou typologickou inspirací ovšem bez konkrétních 

formálních znaků, které byly čerpány z jiných zdrojů.149 

V první polovině 14. století (1304-1340) proběhla v rámci středoevropského 

prostoru významná stavba albertinského chóru Svatoštěpánského dómu, hlavního farního 

kostela města Vídně. Ten je koncipován jako halové trojlodí s trojdílným polygonálním 

zakončením, kde střední chór předstupuje o jedno klenební pole [49]. Na něj v Praze spíše 

než Týnský chrám navázal kostel Nanebevzetí Panny Marie v benediktinského klášteře Na 

Slovanech, stavěný od roku 1347 a svěcený 1372 [50].150 I zde je užito trojchórového 

závěru, zcela odlišně od Týna je však řešeno prostorové pojetí trojlodí. To je koncipováno 

jako hala ovšem na bazilikálním půdorysu. Jednoduché polygonální pilíře plynule 

přecházejí do mezilodních pasů. Také hrušková žebra klenby nabíhají přímo na příložky 

vyrůstající od země bez prostřednictví hlavic. Odlišně je koncipován prostor chórů nijak 

výrazně neoddělených od lodí. Zde jsou pruty přípor oblé, na ně navazují válcové hlavice a 

hrušková žebra. Také ostění oken je tu  členěno širokým výžlabkem narozdíl od ostatních 

prostě skosených. Tento rozdíl je přitom záměrný a má zdůraznit ústřední sakrální prostor 

kostela.151 Tímto pojetím se Emauzský kostel řadí do tradice jihoněmeckých a 

podunajských síňových prostorů a v širším kontextu do řady mendikantských hal z Porýní 

a Švábska.152 Druhým novoměstským kostelem, jež měl mít z největší pravděpodobností 

trojici paralelních chórů je Panna Maria Sněžná, která však nebyla nikdy dokončena [52]. 

Výrazně protáhlý hlavní chór je zde ukončen sedmi stranami dvanáctiúhelníku. Po jeho 

stranách se připojují dva výrazně nižší prostory, z nichž severní, z něhož stojí jen 

obvodové zdi, si uchoval pětiboký závěr. Toto řešení vychází z tradice významných, 

především mendikantských staveb, zvlášť blízká by mu mohla být původní koncepce 

kostela sv. Tomáše na Malé Straně.153  

 

 

                                                 
148 Architektura gotycka w Polsce 2. Katalog zabytkow, Andrej WLODARKA (ed.), Warszavwa 1995, 266. 
149 PRIX 2007 (pozn. 96) 165. 
150 KALINA / KOŤÁTKO 2004 (pozn 118) 125. 
151 Klára BENEŠOVSKÁ: Benediktinský klášter Na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronů. 
Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století, in: Umění 44, 1996, 119-124. 
152 Ibidem 128sq. 
153 KALINA / KOŤÁTKO 2004 (pozn 118) 119sq, 154. 
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6.4 ARRASOVSKÉ ISPIRACE 

Kromě již nastíněných tvaroslovných zdrojů se na stavbě Týnského chrámu již od 

rané fáze objevují prvky užívané v rámci katedrální huti Matyáše z Arrasu. Ty můžeme 

nejlépe pozorovat na členění pilířů a přípor klenebního systému. Matyášovy pilíře 

v katedrále jsou tvořeny širokou stlačenou hruškou, provázenou po bocích drobnými 

hruškovými pruty přecházejícími od soklu až do vrcholu arkády. Nejsou přitom přerušeny 

ani drobnými hlavicemi ve tvaru prstenců. Celý pilíř stojí na osmibokém soklu 

s okosenými hranami. Z šikmé plochy trnože vyrůstají pasy arkád a srostlé svazky tří 

hruškových přípor, v ochozu odpovídající klenebním žebrům, směrem do vnitřního chóru 

žebrům plánované klenby.154 V Týně stojí pilíře na osmibokém masivním nevysokém 

soklu. V jádře hranolový pilíř má ovšem na bocích namísto drobných hruškových prutů 

výžlabek. Zploštělý hruškovec vložený v arkádách se připojuje k jádru pilíře drobným 

výžlabkem a opět jej člení prstenec oproti katedrále poněkud výraznější. Na straně do lodi 

hlavní je oblá přípora provázena po stranách dvěma oblounky. Členění však bylo při 

obnově po požáru upraveno a dnes končí v úrovni prstenců barokními hlavicemi. Při 

poslední rekonstrukci pak došlo necitlivým zásahem k úmyslnému sejmutí umělého 

mramorování na prvním jižním pilíři od západu, kde je tedy dnes patrný původní vzhled. 

Směrem do bočních lodí spočívají přípory na patičkách a dvakrát odstupněných 

polygonálních soklících [53]. Přechod odstupnění tu zprostředkovávají jakési patky 

profilované zploštělým oblounem.155 Stejně jsou ukončeny také svazky sbíhající u 

obvodových zdí a jednotlivá žebra v závěrech, rozích lodí i podvěží. Toto členění se 

podobá spodnímu ukončení klenebního nosného systému při kaplích ochozu v arrasovské 

části katedrály. Tam vyrůstají hruškové přípory z třikrát odstupněných, štíhlých, 

polygonálních soklíků a drobných patiček [54, 55].156 Samotné přípory jsou ovšem v Týně 

více hmotově sevřeny, jak to v katedrále odpovídá spíše svazkům na pilířích. Musí zde 

totiž obdobně nést velkou tíhu stěn.157 V Týně se tak kombinují poučení z obou 

Matyášových řešení klenebního nosného systému (přípor u kaplí ochozu i arkádových 

pilířů), která mají v katedrále odlišná pojetí. Nejde ovšem o přesnou citaci, v detailech je 

vidět určité zjednodušení u staroměstského kostela. To je patrné, kromě již zmíněných 

příkladů, také na soklu pilířů, který postrádá členění a jednotlivé články nedosahují až 

k hraně jeho skosení. Členění pilířů výžlabky na rozích a mohutným oblounem směrem do 

                                                 
154 Dobroslav LÍBAL / Pavel ZAHRADNÍK: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, Praha 1999, 131sq; 
Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, 86. 
155 LÍBAL 2001 (pozn. 88 ) 370. 
156 LÍBAL / ZAHRADNÍK 1999 (pozn. 154) 101. 
157 VLČEK 2000 (pozn. 154) 86. 
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hlavní lodi odkazuje na původní koncepci vzešlou z mohutných slezských bazilik, potažmo 

českých monumentálních staveb cisterciáckého prostředí na přelomu 13. a 14. století.  

Zůstává otázkou, zda byl stavitel Týnského chrámu pouze ovlivněn pracemi 

probíhajícími na katedrále,158 nebo se na stavbě přímo podíleli někteří členové katedrální 

huti, kteří ji opustily po smrti prvního vedoucího či po příchodu Petra Parléře.159 Druhá 

varianta se mi, vzhledem k poměrně značným podobnostem a blízkosti katedrály, zdá být 

pravděpodobnější. Relativně subtilní charakter těchto forem navíc mohl do staroměstské 

koncepce dobře zapadnout a podpořit reprezentační nároky celé stavby.160 S tvaroslovím 

odvozeným z Matyášova pražského díla a prováděným mistry prošlými jeho hutí se 

setkáváme na řadě dalších míst. Najdeme je například v již zmiňovaném farním kostele ve 

Vysokém Mýtě, do něhož vstoupilo tvarosloví obou katedrálních hutí.161 Dále na zbytcích 

cisterciáckého kostela v Klášterní Skalici, zejména na vysokém jihovýchodním pilíři 

křížení, na němž lze opět rozpoznat profil arrasovského zploštělého hruškovce, v 

klášterním kostele celestýnů v Ojvíně u Žitavy, založeném na strmém skalnatém ostrohu 

roku 1365 a posvěceném pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna 1384. Ten je tvořen 

pětiboce ukončeným chórem o jednom obdélném poli a síňovou lodí. Velkou podobnost 

zde vykazuje klenební nosný systém i vzorce kružeb a objevují se tu dokonce stejné 

kamenické značky jako v pražské katedrále.162 Na stavbě klášterního kostela benediktinů 

v Sázavě znamenal příchod mistrů z arrasovské huti v šedesátých letech 14. století změnu 

plánu. Původně basilikální řešení trojlodí navazujícího na starší presbytář, nahradil projekt 

vysokého síňového trojlodí, z něhož byla dokončena pouze jižní boční loď a západní věž. 

Typické prvky můžeme pozorovat na profilaci poněkud masivních pilířů čtyř širokých 

arkád s typickým zploštělým hruškovcem. Od svatovítských je odlišuje jedině pětiboká 

klenební přípora, která vrcholí rostlinou hlavicí. Průlomem do arrasovského umění jsou 

potom maskovité konsoly kleneb jižní lodi, která byla zaklenuta, jak víme z barokních 

vyobrazení. Dochované zbytky při severním opěráku věže odhalují, že na západě měla stát 

předsíň s dvěma nakoso postavenými opěráky vrcholícími fiálou s kytkou. Do jejích arkád 

měl být opět vložen hruškovec.163 

                                                 
158 OUTRATA 1986 (pozn. 6) 148. 
159 Klára BENEŠOVSKÁ: Architektura, in: Anežka MERHAUTOVÁ (ed.): Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 
1994, 36. 
160 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 113. 
161 Dobroslav LÍBAL: Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948, 145sq; LÍBAL 2001 (pozn. 
88) 555sq. 
162 Richard NĚMEC: Mons Paracleti - bývalý klášter řádu celestinů na Ojvíně u Žitavy: kritická revize 
pramenů a literatury k problematice počátků fundace, in: Lenka BOBKOVÁ (ed.): Korunní země v dějinách 
českého státu. Společné a rozdílné, Praha 2006, 221-226; KOTRBA 1970 (pozn. 89) 96. 
163 Petr SOMMER: Sázavský klášter, Praha 1996, 27; LÍBAL 1984 (pozn. 100) 189. 
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V rámci Prahy můžeme zajímavé ohlasy katedrální huti pozorovat na již 

zmiňovaném maltézském kostele Panny Marie pod řetězem. Jeho loď se začala budovat 

nejspíše v sedmdesátých letech 14. století. Z trojlodí se do dnešní doby dochovaly dvě 

západní věže a západní průčelí. Podvěží se do lodí otvírala oblouky s bohatou profilací, 

která zdobila i mezilodní arkády, kde se opět uplatnil také zploštělý hruškovec. Nad 

arkádami mělo být zdivo členěno triforiem v podobě slepých arkád. V podvěží je umístěn 

půlkruhový složitě profilovaný portál chráněný předsíní, která navazuje na jižní vstup 

pražské katedrály. Na rozdíl od svatovítského chrámu je zde pouze dvouosá arkáda 

s ostrými záklenky lemovaná pruty hruškové profilace. V nárožích jsou umístěny nakoso 

postavené opěráky s panelovanými stěnami vybíhající nahoře ve fiálu s kytkou.164 

 

6.4 PARLÉŘOVSKÉ INSPIRACE 

Nejpozději od konce sedmdesátých let můžeme  na stavbě Týnského chrámu 

sledovat očividnou přítomnost tvarosloví z katedrální huti Petra Parléře. Ta se projevila 

nejdříve na sochařské výzdobě konzol klenotnice a sedilí v jižním a po té i severním 

závěru. Zcela „parléřovsky“ působí také honosný severní portál a to jak po stránce 

architektonické koncepce tak sochařským provedením. Z architektonických detailů 

poukazují na jejich vliv nejvíce kružby oken hlavní lodi. Pozoruhodné je také řešení 

hlavního chóru s neobvyklým umístěním opěrného pilíře v jeho ose, které by mohlo 

odkazovat k některým realizacím prováděným podle Parléřova návrhu. Roku 1398 vedl 

podle pramenů syn Petra Parléře Jan spor s bratry Rotlevy o podací právo k oltáři sv. 

Bartoloměje, Lazara a Marty v Týnském chrámu. Tuto zprávu nelze v žádném případě 

vysvětlovat jako důkaz o jejich účasti na staroměstské stavbě, vypovídá ovšem něco o 

postavení, které Týnský kostel měl i pro rodinu vedoucí katedrální huť.165 

 

6.4.1 PILÍŘ V OSE CHÓRU 

Umístění opěráku v podélné ose chóru užil Petr Parléř při stavbě presbytáře kostela 

sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem zahájené roku 1360. Ten musel být znovu vybudován 

po velkém požáru v polovině 14. století. Chór katedrálního typu tu přiléhá k raně 

gotickému síňovému trojlodí z druhé poloviny 13. století. Vysoký chór o dvou klenebních 

polích má závěr složený ze čtyř stran osmiúhelníku, takže se uprostřed objevuje osový 

pilíř.166 Obepíná jej ochoz s kaplemi, který má po stranách čtyřhranná pole s křížovými 

                                                 
164 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 279; MENCL 1948 (pozn. 84) 97. Pavel VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. 
Malá Strana, Praha 1999, 68sq. 
165 BARTLOVÁ 2001(pozn. 18) 117; TEIGE 1910 (pozn. 3) 470. 
166 LÍBAL 1984 (pozn. 100) 184. 
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klenbami, v závěru potom klenby trojpaprsčité. Navenek je věnec kaplí zcelen obvodovým 

pláštěm.167 Chór kolínského kostela  je jedinou stavbou, kterou Petr Parléř zahájil zcela od 

základů a kterou jeho huť také dokončila. Není jisté zda někdo z  rodiny Parléřů stojí za 

prvním návrhem chrámu sv. Barbory v nedaleké Kutné Hoře.168 Vysoký chór je zde 

uzavřen pěti stranami desetiúhelníka a obklopen osmi kaplemi. I zde se tedy uplatňuje 

motiv osového pilíře, ale nikoliv v arkádách, ale zevně na vnějším plášti kaplí ochozu, 

který patnácti stranami mnohostěnu opisuje téměř půlkruh.169 Václav Mencl přisuzuje toto 

řešení zavedení obkročných kleneb v katedrálních ochozech bazilikálního schématu a užití 

obkročného rozmístění podpor, které poté osový pilíř do středu chóru přináší.170 V tomto 

smyslu je také užito středního pilíře portálu v jižní předsíni svatovítské katedrály, který 

vystupuje před rovinu ostění, aby se tak stal chybějící podporou. Na něj sbíhají volná žebra 

trojdílných kleneb a zezadu se připojují dva půlkruhové oblouky natočených vstupů.171 

Týnský chrám ovšem nemá ochoz s věncem kaplí kolem chóru. V Praze se můžeme 

s obdobným řešením setkat na kostele Panny Marie pod řetězem, jehož presbytář je 

zakončen šesti stranami desetiúhelníku, tedy stejně jako v Týně. Na severní straně se ke 

kněžišti připojuje sakristie zakončená čtyřmi stranami šestiúhelníku, tedy opět s opěrákem 

v ose. Stejně byl přitom již dříve řešen také presbytář johanitského kostela sv. Prokopa na 

strakonickém hradě. Přesné datování výstavby chóru je vzhledem k odstranění 

architektonických detailů v interiéru při pozdější přestavbě a neexistenci pramenných 

zpráv problematické. Původně se předpokládalo, že pochází z přelomu 13. a 14. století.172 

Současné bádání se kloní spíše k pozdějšímu vzniku. Vhodným okamžikem pro zahájení 

novostavby mohly být hospodářské zisky související s prodejem majetků po zrušeném řádu 

templářů, tedy po roce 1314.173 Roku 1350 byl založen na Novém Městě kostel 

Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého s klášterem augustiniánů, svěcený roku 1377. 

K jeho centrální lodi se připojuje presbytář o jednom obdélném poli a opět šesti stranách 

desetiúhelníka.174 Toto řešení tedy nebylo v rámci Prahy 14. století zcela ojedinělé.  

 

 

 

                                                 
167 Jiří KUTHAN: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a 
symbol státní identity, Praha 2008, 313. 
168 Ibidem 318. 
169 KOTRBA 1970 (pozn. 89) 83. 
170 Václav MENCL: Podunajská reforma gotické katedrály, in: Umění XVII, 1969, 330. 
171 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 267; VLČEK 2000 (pozn. 154) 81. 
172 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 184. 
173 Václav HLAVSA / Jiří VANČURA: Malá Strana / Menší Město pražské, Praha 1983, 45; Pavel VLČEK (ed.): 
Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, 68sq; KALINA / KOŤÁTKO 2004 (pozn 118) ???. 
174 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 239. 
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6.4.2 KRUŽBY OKEN HLAVNÍ LODI 

V oknech severní lodi a středního závěru Týnského chrámu se uplatňují 

plaménkové motivy jen omezeně a v jednoduchých variantách. Naopak v oknech hlavní 

lodi a především v okně západním můžeme pozorovat přímou návaznost na tvorbu pražské 

katedrální huti. Zajímavá je v této souvislosti varianta kružeb oken hlavní lodi užitá 

v pořadí od východu k západu na jižní straně u prvního, třetího a pátého okna, na straně 

severní u druhého a čtvrtého okna [56]. Vzorec má ve vrcholu trojlist, pod ním dvojici 

čtvrtkruhově vykrojených oválů, na něž navazuje na každé straně dvojice sdružených 

plaménků. Mezi těmito dvojicemi je trojlist ve sférickém trojúhelníku. Pruty jsou 

ukončeny čtyřmi půlkruhovými obloučky s jeptiškami. Téměř shodný vzorec nalezneme na 

jihovýchodním a severovýchodním okně závěru vysokého chóru pražské katedrály [57, 

58]. V případě Týna došlo ke zjednodušení v horní části, kde jsou plaménky pod trojlistem 

redukovány na jakési tři čtvrtě kruhy a u některých kružeb nejsou zcela patrné vnitřní dva 

ze sdružených plaménků. Stavba horního chóru pražské katedrály začalo po roce 1370. 

Triforium a okna severní strany byla dokončena k roku 1376, kdy mohlo vzniknout také 

severovýchodní okno závěru.175 

Nejpozoruhodněji však v Týnském chrámu působí západní okno hlavní lodi [59]. Je 

šestidílné, jeho pruty jsou spojeny šesti lomenými obloučky s vloženými jeptiškami, 

střední jsou přitom nižší než oba boční páry. Nad nimi je vložen čtyřlist s kruhovými 

laloky, po jeho stranách dva ležaté měchýřky obsahující ve vrcholu trojlist a dva sdružené 

plaménky. Ve vrcholu je potom kruh se sdruženými plaménky rotujícími v obou směrech 

kolem středního trojlistu. Cvikly po stranách obsahují vždy jeden trojlist v opsaném kruhu. 

Tento vzorec vychází ve své podstatě z kružby užité Petrem Parléřem v  Martinické kapli a 

kapli sv. Zikmunda v pražské katedrále [60]. Shodují se v podstatě v celé spodní části. 

Drobný rozdíl vzniká pouze u čtyřlistu, který je v kapli Martinické tvořen trojlaloky, 

zatímco v kapli sv. Zikmunda jsou laloky zaoblené, stejně jako tomu je na Týnském okně. 

Také trojlisty v horních postraních cviklech mají v katedrále zaostřené laloky a nejsou 

opsané sférickými kruhy. Ve vrcholu je místo kruhu se středním trojlistem, po jehož 

obvodu se střídají čtyřlisty s dvojicí sdružených vzájemně se prostupujících plaménků, užit 

vyspělejší vzorec dvojic sdružených rotujících plaménků. Ten ovšem nebyl užit v rámci 

pražské katedrály. Poprvé se s ním na parléřovské stavbě setkáváme v okně vysokého 

chóru v Kolíně nad Labem [61]. Tento vzorec se stává rychle oblíbeným a proniká jak na 

další stavby, tak do prostředí užitého umění. Setkáme se s ním například na boční stěně 

                                                 
175 BENEŠOVSKÁ 1994 (pozn. 159) 48-50; LÍBAL / ZAHRADNÍK 1999 (pozn. 154) 78sq. 
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pastoforia ve svatováclavské kapli zhotoveném kolem roku 1375.176 V této době tedy již 

musel být v rámci parléřovské huti dostatečně rozšířený. Ve stejné době mohlo vzniknout 

také okno kolínského chóru, který byl vysvěcen roku 1378, práce ovšem pokračovali i 

poté.177 Okno Martinické kaple mohlo vzniknout nejdříve po roce 1356,178 kaple sv. 

Zikmunda byla dokončena zřejmě nejpozději roku 1362.179 Celý složitý vzorec mohl tedy 

vzniknout počínaje osmdesátými léty 14. století. 

 

6.4.3 SEVERNÍ PORTÁL 

Po architektonické stránce spojují Týnský severní portál některé společné znaky 

s jižním portálem pražské katedrály z druhé poloviny šedesátých let. Oba jsou rozmístěny 

mezi dvěma opěrnými pilíři, které zároveň zahrnují do své celkové koncepce. Na jejich 

stěny přecházejí z  trnože stoupající příporky, zakončené polygonálními konzolami, jímž 

odpovídají baldachýny. Stejně je jimi prostoupena také půlkruhová archivolta portálu, 

kterou pak zdobí drobnější baldachýny po celém obvodu. V případě Týnského chrámu jsou 

baldachýny rozmístěny dokonce ve dvou řadách nad sebou. Sokly ani baldachýny zde 

přitom neodpovídají spodní hraně tympanonu umístěného vysoko nad lomený vchod. 

V Týně jsou navíc pročleněny vnější stěny opěráků, na nichž  nestejně silné příporky 

stoupají z konsol umístěných v různé výšce a doplňují tak řadu nepravidelností portálu.180 

Hlavice ukončující příporky na nárožích mají sochařsky náročné provedení doplňující 

celkovou ikonografickou koncepci portálu. Na ně teprve dosedají polygonální podstavce 

pro sochy. Největším kontrastem oproti katedrále je ovšem působivá kompozice reliéfů 

tympanonu nad jediným vchodem, která nemá ve svém epickém pojetí v katedrále obdoby. 

Naproti tomu na katedrále dotváří působivost nejdůležitějšího vstupu jižní stěna nad 

předsíní pokrytá monumentální mozaikou Posledního soudu.  

S poučením jak z týnského, tak z jižního katedrálního portálu se setkáváme na 

jižním portále nedokončeného kostela klarisek v Panenském Týnci nedaleko Loun, z něhož 

se do dnešní doby zachovaly jen zbytky. Jeho novostavba byla zahájena nedlouho po 

požáru staršího kostela roku 1382. Na síňové trojlodí navazoval presbytář o třech 

obdélných polích, zakončený sedmi stranami dvanáctiúhelníka [62, 63].181 Poškozený 

portál vede do prostředního (druhého) pole jižní lodi. Do jemně profilovaného ostění opět 

půlkruhového vchodu jsou vloženy na každé straně dvě kalichové hlavice s krycími 

                                                 
176 Karel IV. Císař z Boží milosti (kat. výst.), Jiří FAJT (ed.), Praha 2006, 219. 
177 KUTHAN 2008 (pozn. 167) 313. 
178 LÍBAL / ZAHRADNÍK 1999 (pozn. 154) 120. 
179 Ibidem 127. 
180 Albert KUTAL: Gotické sochařství, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha 1984, 250. 
181 MENCL 1948 (pozn. 84) 151sq. 
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deskami pro sochy. Na místě baldachýnů se nachází poprsí andělů.  Profilace přechází též 

na boční stěny opěráků zahrnuté opět do celkové kompozice. Jednotlivé hlavice však 

nestojí na příporách, jejich místo zaujímají oblounky profilace. Nad hlavicemi následují 

trojboké výklenky pro sochy, završené propracovanými baldachýny s osmidílnou 

klenbičkou. Stejně jako v Týně byly ve cviklech nad vstupem umístěny znaky donátora – 

žerotínské orlice. Vynikající sochařské práci na vnějšku stavby odpovídají uvnitř zejména 

figurální konzoly v presbytáři. Na profilaci portálu navazuje vítězný oblouk, kterému 

nechybí na každé straně baldachýn pro sochy.182 

Ve cviklech po stranách Týnského tympanonu jsou umístěny znaky českého 

království a říšské orlice, které se v Praze objevují na některých význačných karlovských 

fundacích. Ty vzhledem k době vzniku portálu (osmdesátá či devadesátá léta 14. století) 

odkazují na Václava IV., v té době českého a římského krále, který na konci sedmdesátých 

let opustil Pražský hrad a přesídlil na Staré Město. Ten mohl být donátorem celého díla, 

souvisejícího neoddělitelně i se sedilemi v jižním a severním závěru.183 Pro jeho spojení 

s Týnským chrámem sice neexistují žádné přímé doklady,184 lze však doložit přítomnost 

některých osob z králova okolí. Tak se roku 1393 stává oltářníkem v Týnském chrámu 

Konrád, notář Jana Zhořeleckého, mladšího bratra Václava IV. a téhož roku schvaluje 

Václav IV. donaci na oltář pro svého podkomořího Zikmunda Hulera, člena královské rady 

a králova důvěrníka. Post oltářníka v katedrále vyměnil za stejný také Václav Králík 

z Bubenic, důvěrný přítel Václava IV. a člen královské rady.185 Tato jména spojená 

s kostelem nedokládají přímou spojitost s králem. Mohou však napovědět, nakolik byl pro 

osoby z okruhu královského dvora významný. 

Není jisté zda byl Týnský portál kompletně dokončen před husitskými válkami. 

Náběhy profilace na vnějších stranách opěráků naznačují, že celkový původní záměr 

nemusel být dokončen. Především je otázkou, jestli z předhusitské výstavby pochází 

půlkruhové zastřešení předsíně a zda je možné již od počátku počítat s nestejnoměrným 

světelným režimem, který vytváří.186 Její drobná šestidílná klenba s vrcholovým žebrem, 

mohla vzniknout až v polovině 15. století nebo až na jeho konci.187  K datování by mohl 

pomoci medailon Madony ve sluneční záři, vsazený původně do svorníku klenby.188 Ten je 

ovšem dnes nezvěstný. Na dekorativních liliích stříšky se sice zachovaly stejné fragmenty 

                                                 
182 LÍBAL 2001 (pozn. 88) 314sq; KOTRBA 1970 (pozn. 89) 150. 
183 HOMOLKA 1974 (pozn. 59) 57; naproti tomu  FAJT 2003 (pozn. 65) 215sq; KALINA 2003 (pozn. 19) 12. 
184 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 117. 
185 KALINA 2003 (pozn. 19) 8. 
186 KUTAL 1984 (pozn. 180) 250. 
187 VLČEK 1996 (pozn. 69) 100, 102; LÍBAL / MUK 1996 (pozn. 8) 229; LÍBAL 1983 (pozn. 115) 339. 
188 BARTLOVÁ 2001 (pozn. 18) 117. 
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polychromie jako na ostatních částech, portál byl krátce po dokončení barevně upraven, ty 

jsou ovšem příliš torzální, aby umožnili časové zařazení. S dokončeností portálu souvisí 

také otázka, zda došlo k osazení soch, po kterých nezůstaly žádné stopy.189  

Všechny výše uvedené příklady jsou podle mě důkazem, že se nejednalo o pouhé 

přenesení parléřovských invencí do městského prostředí,190 ale o přímou účast kameníků 

této huti, která měla na průběh stavby zhruba od druhé poloviny sedmdesátých let zásadní 

vliv. 

 

 

                                                 
189 NEJEDLÝ 1985 (pozn. 46) 467sq. 
190 KALINA 2003 (pozn. 19) 10. 
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7 DOSTAVBA PO HUSITSKÉ REVOLUCI 

Obnova stavební činnosti na Týnském chrámu se mohla plně rozběhnout až na 

konci padesátých let 15. století. Je otázkou zda před husitskými válkami vznikla balustráda 

dolního ochozu. Římsa podesty ochozu je lemována pásem panelování, které tvoří 

půlkruhové obloučky s jeptiškami dole vybíhající v lilii. Tento motiv byl hojně užívaný 

parléřovskou hutí na katedrále počínaje svatováclavskou kaplí. Také s motivem výplně 

balustrády, nakoso postavenými čtverci s vepsanými čtyřlisty a jeptiškami se setkáme na 

balustrádě nad  kaplemi katedrály. V tomto případě se zase jedná o motiv pocházející ještě 

z dílny Matyáše z Arrasu.191  Použití tvarosloví známého z katedrály nebylo však v Praze 

kolem poloviny 15. století ničím neobvyklým. 

Po výstavbě krovu a zaklenutí hlavní lodi následoval západní štít, který je 

nejpůsobivější architektonickou částí obracející se směrem do hlavního náměstí [64]. V 

jeho podobě se odráží tehdejší postavení chrámu a vypovídá jistě i o vztahu „husitského“ 

panovníka k přednímu utrakvistickému kostelu země. Tvůrci západního štítu navázali na 

starší parléřovské práce, což nebylo v pohusitské Praze nic neobvyklého. Jako vzor 

posloužila Staroměstská mostecká věž, konkrétně její východní průčelí [65], obdobně jako 

tomu bylo ve stejné době u severní malostranské věže.192. Obě díla jsou si natolik blízká, 

že Václav Mencl přisoudil štít ještě předhusitské etapě.193 Jedná se vlastně jen o 

zjednodušené střední patro věžního průčelí.  Spodní část štítu je rozdělena pruty, 

vrcholícími fiálou, do pěti polí. V nich jsou pod kružbovým panelováním, tvořeným dvěma 

lomenými obloučky, svislým plaménkem a v patě obloučků vsazenými štítky, osazeny 

znaky moravský, slezský a na obou krajích český. V prostředním poli se nachází výklenek 

pro sochu završený půlkruhovým obloukem s jeptiškou. Původně tu stávala socha krále 

Jiřího z Poděbrad s mečem v ruce. Ve vrcholu štítu je dnes umístěna, pod kružbou shodnou 

s dolními poli, socha Madony se svatozáří, která nahradila při pobělohorské úpravě 

původní kalich. Štít provází na každém rameni čtyři fiály vrcholící kytkou. Na mostecké 

věži jsou znaky zemí Českého království osazeny pod patrovou římsou a celý ústřední 

výjev je situován pod půlkruhovým obloukem. Jednotlivé sedící sochy panovníků i 

ústřední postava sv. Víta mají nad sebou obdobné kružboví jako je osazeno ve štítě. V jeho 

patě jsou opět štítky, tentokrát se znaky českého lva a říšské orlice. Ať již sochu krále 

Jiřího nechal na štítě umístit Jan Rokycana,194 nebo se jednalo o králův cílený 

                                                 
191 LÍBAL / ZAHRADNÍK 1999 (pozn. 154) 63. 
192 LÍBAL 1983 (pozn. 115) 339; OUTRATA 1986 (pozn. 6) 161. 
193 MENCL 1948 (pozn. 84) 124. 
194 EKERT 1996 (pozn. 17) 297. 
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reprezentativní počin, nebyla na veřejném místě v rámci Prahy osamocena. Ve stejné době 

se objevuje na Karlově mostě dokonce panovníkova socha jezdecká.195 

Stavba kostela pokračovala dále na obou věžích, z nichž severní byla dokončena 

roku 1466. Na nárožích jsou vysazeny štíhlé šestiboké věžičky, mezi nimiž probíhá 

kružbová balustráda. S tímto řešením se v rámci Prahy setkáme opět na starší Staroměstské 

mostecké věži, stejně jako na jejím malostranském protějšku, či na Týnskému chrámu 

nemnoho vzdálené staroměstské radniční věži. Originálním řešením je ovšem modelace 

střechy. Ta má tvar osmibokého jehlanu, k němuž se v polovině výšky připojují čtyři štíhlé 

šestiboké jehlany. Ty jsou oproti věžičkám balustrády pootočeny o 45 stupňů.196 Podobné 

řešení jen o něco málo starší se nachází také na střeše radniční věže ve Znojmě. Ta se 

začala podle vytesaného latinského nápisu stavět roku 1447 pod vedením kamenického 

mistrem Mikulášem ze Sedlešovic. O šest let později byl na ní již umístěn orloj a roku 

1457 byla omítnuta. V této době lze předpokládat též dokončení originálního řešení 

zastřešení, které tvoří, stejně jako v případě Týnského chrámu, jedinečnou dominantu 

města převyšující okolní zástavbu. Spodní část tvoří ochoz s nárožními vížkami, ve střední 

části se objevuje stejně jako v Praze motiv dalších čtyř věžic nasazených na hlavní 

jehlancovou střechu a oproti spodnímu dílci pootočených, navíc provázenou krytým 

ochozem.197  

Jižní věž se dočkala dokončení o čtyřicet let později. Dnes nevíme, nakolik se od 

sebe v detailech obě věže vzhledem k časovému odstupu odlišovaly, protože po požáru 

severní na začátku 19. století byla tato nejspíš obnovena podle věže jižní.198 Pod ochozem 

jižní věže byly při stavbě umístěny znaky panovníka Vladislava Jagellonského a 

významných zemských úředníků. Nad nimi na římse horního ochozu provázené 

dekorativním ornamentem lilií jsou starozákonní polopostavy s nápisovými páskami. Ty 

vytvořili nejspíše kameníci hutě Matěje Rejska,199 neboť připomínají obdobné polopostavy 

na Prašné bráně, zvláště Matějův autoportrét [66]. Rejsek, od roku 1470 rektor Týnské 

školy, pracoval pro Týnský chrám prokazatelně pouze kolem roku 1394 na náhrobku 

utrakvistického biskupa Luciana Augustina z Mirandoly.200 Dostavba jižní věže ovšem 

podle písemných pramenů začala až roku 1506, tedy v roce Rejskova úmrtí v Kutné Hoře. 

Proto je pravděpodobnější i pro značně nižší kvalitu sochařské práce pouze přítomnost 

kameníků z jeho okruhu, snad pocházejících z ukončené stavby Prašné brány. 

                                                 
195 HOMOLKA 1978 (pozn. 37) 178sq. 
196 OUTRATA 1986 (pozn. 6) 161. 
197 Architektura gotická 2001 (pozn. 34) 246. 
198 MUK 1977 (pozn. 54) 8. 
199 CHYTIL 1915 (pozn. 53), 10. 
200 Bohuslav KRAUS: Mistr České gotiky. Matěj Rejsek z Prostějova, Prostějov 1946, 72sq. 
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III. ZÁVĚR 

Staroměstský kostel Matky Boží před Týnem patřil k nejstarším farním centrům na 

území Prahy. Vznikl v blízkosti středověkého ekonomického centra města, s nímž byl na 

počátku přímo spojen a od nějž získal také svůj nezaměnitelný název. Pro své výhodné 

postavení získává brzy na významu a farníci neváhají vstoupit do sporu s významnou 

Vyšehradskou kapitulou, aby získali patronátní právo do svých rukou. Na přelomu 13. a 

14. století dochází k významnému rozšíření nebo novostavbě, která se podle odhalených 

fragmentů řadila k nejvýstavnějším farním kostelům tehdejším Prahy. Základ farnosti 

tvořil bohatý městský patriciát. Ten dokázal za vlády Jana Lucemburského nejen 

definitivně rozhodnout spor o patronátní právo ke kostelu ve svůj prospěch, ale jako první 

v Čechách získat právo ke zřízení vlastní městské samosprávy a radnice. Ve stejné době 

započaly růst na území Starého Města velké sakrální stavby, dosahující dosud nebývalých 

rozměrů – minoritský kostel sv. Jakubu, nebo kapitulní chrám sv. Jiljí, na Malé Straně o 

něco starší augustiniánský kostel sv. Tomáše. V této situaci se pro honosnou novostavbu, 

která by byla jistou prezentací jejich postavení, rozhodli také Týnští farníci. Kolem 

poloviny 14. století tak zahájili rozsáhlou stavbu západně od staršího kostela. Ta začala 

vzhledem k umístění původního kostela nejspíše západním podvěžím a postupovala dál 

směrem k východu. Kolem roku 1380 byly alespoň z části hotovy chóry a patrová sakristie 

a kostel mohl pomalu začít sloužit svému účelu. Již od začátku se profiluje jako chrám 

městský, na jehož stavbu i provoz oltářů přispívali nejen farníci, ale i ostatní obyvatelé 

města.  

Architektura chrámu čerpala na počátku z domácí tradice, která se utvářela od 

přelomu 13. a 14. století. Na jejím začátku stály klášterní stavby jako byla Zlatá Koruna 

nebo Sedlec, které do našeho prostředí přinesly nové prvky. Z nich se na Týnském chrámu 

uplatnilo jednak celkové velkorysé a zároveň strohé rozvržení prostoru lodí a výškové 

vypětí stavby. Podstatné je také členění pilířů, které využívá negativních článků. Tímto 

tvaroslovím se staroměstský kostel řadí k příkladům architektury nazývané někdy 

„redukovanou gotikou“. Obdobně koncipované stavby farních kostelů přitom u nás nebyly 

v této době ojedinělé. Jako další příklady lze uvést Tachov nebo Vysoké Mýto. Další 

významnou roli v celkové koncepci Týnského chrámu, zejména pro jeho půdorys s trojicí 

paralelních polygonálních závěrů, sehrály slezské farní kostely 14. století, které byly 

částečně ovlivněny stejnými zdroji. Ty vznikaly v mnoha významných městech této země 

již od druhé čtvrtiny 14. století a jejich některé příklady tak mohl poznat sám stavitel 

Týnského chrámu i bohatí staroměstští patricijové na svých cestách do nové země Českého 

království již před polovinou 14. století.   
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Nedlouho po zahájení začínají na stavbu pronikat vlivy z pražské katedrální huti 

Matyáše z Arrasu. Objevují se nejprve v členění svazků přípor a v profilaci mezilodních 

pilířů obohacených masivním hruškovcem. Na stavbě se snad podíleli někteří z kameníků, 

kteří opustili katedrální huť po smrti jejího vedoucího nebo příchodu jeho nástupce. 

Zásadnější změna nastává ovšem s příchodem mistrů z druhé katedrální huti vedené 

Petrem Parléřem. Ti se zde objevují na konci sedmdesátých let a vnášejí do prostoru, který 

dosud působil spíše stroze, vysokou kamenickou úroveň. Jejich dílem jsou konzoly 

v klenotnici nad sakristií, sedile v obou bočních chórech s královskými bystami a 

především severní portál. Ten navazuje na koncepci jižního portálu pražské katedrály, ale 

originálně ji rozvíjí s využitím místní situace. Jeho tympanon, související úzce i se sedilí 

severního chóru, je špičkovým dílem předních sochařů své doby nejspíše z osmdesátých až 

devadesátých let 14. století. Jejich koncepce odkazuje na panovníka Václava IV. Přestože 

jeho přímá spojitost s chrámem není doložena, ani objednávka těchto děl ze strany 

měšťanů se mi nezdá být příliš objasněná. Přítomnost mistrů z parléřovského okruhu 

dokládají také kružby oken hlavní lodi v čele s oknem západního průčelí. To v sobě spojuje 

několik originálních kružbových motivů, užitých nejen v pražské katedrále, ale i na stavbě 

chóru v Kolíně nad Labem. Ze stejné stavby mohla také pocházet inspirace k řešení 

středního chóru s opěrákem v ose, které se ovšem v Praze objevuje i na jiných stavbách. 

Obdobné pronikání tvarosloví z obou katedrálních hutí přitom nebylo v rámci české 

architektury ničím neobvyklým. Setkáme se s ním v různé intenzitě na mnoha stavbách a 

nemohlo chybět ani na významném podniku vedeném měšťanstvem v samotném centru 

Prahy. 

Po roce 1400 pomalu slábne postavení německého patriciátu na Starém Městě. 

Kostel se dostává roku 1415 do rukou reformní strany a stavební činnost pomalu ustává. 

Do přerušení stavby před husitskými válkami nebyl ještě hotov krov hlavní lodi ani její 

klenba a není jisté zda byla dokončena alespoň balustráda ochozu. Práce na krovu a 

následně zaklenutí hlavní lodi se zřejmě podařilo obnovit až v padesátých letech 15. století, 

kdy k tomu mohla dozrát vhodná doba po stránce ekonomické i politické. Kostel se ovšem 

nacházel ve zcela novém postavení. Za nepokojů se změnilo složení farnosti a chrám se 

ocitl ve středu dění utrakvistické církve, jejíž volený biskup Jan Rokycana a někteří jeho 

nástupci zde měli své sídlo. Do roku 1463 byl vztyčen západní štít, navazující na koncepci 

východního průčelí Staroměstské mostecké věže. Stavbu podpořil nepochybně také český 

„husitský král“ Jiří Poděbradský, jehož socha byla ve středu štítu umístěna spolu 

s pozlaceným kalichem. V poslední etapě byly zbudovány věže vrcholící balustrádou a 

originálním zastřešením. Severní roku 1466 jižní o čtyři desetiletí později v letech 1506-
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1517. Na její výzdobě se podíleli nejspíše kameníci pocházející z okruhu Matěje Rejska, 

kteří vytvořili polopostavy starozákonních postav pod ochozem. 

Pokusil jsem se v této práci nastínit problematiku výstavby a zařazení Týnského 

kostela, jedné z nejdůležitějších sakrálních památek Prahy. Zůstala jistě řada nedořešených 

otázek. Práce především prakticky nepřekračuje hranice a chybí tak větší srovnání se 

soudobou tvorbou v širším měřítku minimálně střední Evropy. Na okraji zájmu zůstala 

také problematika sochařské výzdoby, která je svou výjimečností vlastně samostatným 

tématem. Přesto doufám, že se mi podařilo vytvořit dobrý vhled do celé problematiky. 
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IV. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 

 

 

1. Půdorys zbytků raně gotického kostela Panny Marie odhalených jihovýchodně od 

dnešního kostela v letech 1890-91 s půdorysem dnešní stavby. 

 

 

 

2. Národnostní složení držitelů domů na Starém Městě pražském kolem roku 1410. 
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3. Pohled na poničené západní průčelí Týnského chrámu po požáru roku 1819. 

 

 

 

4. Pohled na Týnský chrám z Malého náměstí roku 1820 před obnovou krovu severní věže.  
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5. Kostel Matky Boží před Týnem, půdorys z roku 1790 , zachycuje zbořenou kapli sv. 

Ludmily i barokní márnici u sakristie. 

 

 

 

6. Prospekt Prahy, Egidius Sedeler 1608, detail Starého Města. 
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7. Kostel Matky Boží před Týnem, půdorys 

 

     

8. Kostel Matky Boží před Týnem, pohled od jihovýchodu.  
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9. Kostel Matky Boží před Týnem, sakristie, pohled od jihovýchodu. 
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10. Kostel Matky Boží před Týnem, západní průčelí pohled ze Staroměstského náměstí. 
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11. Kostel Matky Boží před Týnem, nákres západního průčelí z roku 1850. 
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12. Polopostava Mojžíše na jižní věži. 

13. Polopostava krále Davida na jižní věži. 

 

 

14. Polopostava proroka Jeremiáše na jižní věži 

 

 

15. Maska na jižni straně jižní věže. 
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16. Kostel Matky Boží před Týnem, okna hlavní lodi, pohled od jihu. 

 

.           

 

17. Kostel Matky Boží před Týnem, první okno od východu na severní straně hl. lodi. 

18. Kostel Matky Boží před Týnem, první okno severní boční lodi od východu. 
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19. Kostel Matky Boží před Týnem, okno severní boční lodi, nad severním portálem. 

20. Kostel Matky Boží před Týnem, okno jižní boční lodi nad jižním portálem. 

 

 

 

21. Kostel Matky Boží před Týnem, západní portál, celkový pohled. 
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22. Kostel Matky Boží před Týnem, severní portál, celkový pohled. 

 

.  

23. Kostel Matky Boží před Týnem, severní portál, detail tympanonu. 
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24. Severní portál, západní vnější konzola, detail  

25. Severní portál, západní vnitřní konzola, detail  

 

 

             

 

26. Severní portál, východní vnitřní konzola, detail. 

27. Severní portál, východní vnější konzola, detail. 
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28. Kostel Matky Boží před Týnem, pohled do interiéru směrem k východu. 
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29. Kostel Matky Boží před Týnem, pohled do boční lodi směrem k východu. 

 

       

 

30. Konzola v severní lodi. 

31. Konzola v severní lodi, detail. 
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32. Kostel Matky Boží před Týnem, arkáda do jižního podvěží. 

 

      

33. Kostel Matky Boží před Týnem, sedile v závěru jižní boční lodi. 
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34. Kostel Matky Boží před Týnem, sedile v závěru severní boční lodi. 
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35. Portál do sakristie 
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36. Kostel Matky Boží před Týnem, konzola v severovýchodním rohu klenotnice. 

 

     

 

37. Kostel Matky Boží před Týnem, konzola v jihovýchodním rohu klenotnice. 

     38. Kostel Matky Boží před Týnem, konzola v jihozápadním rohu klenotnice. 
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39. Praha - Staré Město, kostel sv. Jiljí, půdorys. 

          

 

40. Kouřim, kostel sv. Štěpána, půdorys.  

41. Kolín, kostel sv. Bartoloměje, rekonstrukce možného stavu půdorysu ve 13. století. 
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42. Jemelnici, rekonstrukce půdorysu východního závěru kostela. 

 

 

 

43. Lehnice, kostel sv. Petra a Pavla, půdorys. 
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44. Svídnice, kostel sv. Stanislava a Václava, půdorys 

 

 

 

45. Svídnice, kostel sv. Stanislava a Václava, celkový pohled od jihovýchodu. 
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46. Vratislav, kostel Panny Marie na Písku, půdorys 

 

 

 

 

47. Vratislav, kostel sv. Alžběty, půdorys. 

 



 77 

 

 

48. Vratislav, kostel sv. Alžběty, pohled do interiéru směrem k východu. 

 

 

 

49. Vídeň, Albertinský chór kostela sv. Štěpána, půdorys. 
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50. Praha – Nové Město, kostel Panny Marie v Emauzích, půdorys. 

51. Praha – Staré Město, Kostel Matky Boží před Týnem, půdorys. 

 

 

 

52. Praha – Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné, půdorys. 
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53. Kostel Matky Boží před Týnem, sokl svazkových přípor v bočních lodích. 

54. Praha, katedrála sv. Víta, nárys soklu svazkových přípor při ochozu v arrasovské 

části. 

 

 

 

55. Praha, katedrála sv. Víta, sokl přípor při ochozu v arrasovské části. 
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56. Kostel Matky Boží před Týnem, kružba druhého okna hlavní lodi na severní straně. 

57. Praha, katedrála sv. Víta,  kružba jihovýchodního okna závěru. 

 

 

 

58. Praha, katedrála sv. Víta,  jihovýchodní okno závěru. 
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59. Kostel Matky Boží před Týnem, nárys západního okna hlavní lodi. 

 

    

 

60. Praha, katedrála sv. Víta, kružba okna Martinické kaple. 

61. Kolín nad Labem, kostel sv. Bartoloměje, kružba okna vysokého chóru. 
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62. Panenský Týnec, kostel klarisek, detail jižního portálu. 

 

 

 

63. Panenský Týnec, kostel klarisek, rekonstrukce zamýšleného půdorysu. 



 83 

 

 

64. Kostel Matky Boží před Týnem, západní štít, pohled ze Staroměstského náměstí. 

 

 

65. Praha, Staroměstská mostecká věž, východní průčelí, detail. 
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66. Praha, Prašná brána, autoportrét Matěje Rejska na západním průčelí. 
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VII. ANGLICKÁ ANOTACE 

 

Edificial history of the church of Our Lady before Teyn in Prague 

 

The Church of Our Lady is the most important ecclesiastical building on the right 

bank of the river Vltava. The nowadays building preceded a lesser edifice from the turn of 

the 13th and 14th century. Propulsion to a new building was solution of dispute about 

patronal privilege between parishioners and Vysehrad’s canonry. The construction started 

perhaps round 1350. The aisles and choirs were finished twenty years later. The builder 

was influenced by czech architecture of the first half of 14th century ( Golden Crown, 

Sedlec, Prague - st. Thomas, st. James) as well as by contemporaneous Silesian 

architecture (parish churches Svidnice, Vratislav). During the construction squarers from 

the Arras mason's lodge, who worked on St. Vitus Cathedral, took place here (shaping of  

nave arcade) and from late 70’s also stonemasons of the Parler lodge. They created the 

sedilia in the presbyteries of both aisles, window’s traceries of nave, especialy of western 

Windows, remiscent to Parler‘s tracery in st. Zikmund‘s chapel of Prague cathedral. Their 

production is also undoubtedly the northern entrance portal, originated during the last 

twenty years of the 14th century.  

During the Hussite Wars works were intermited for almost 40 years. It resumed in 

the middle of the 15th century, when the roof frame was erected and the nave was vaulted. 

The western gable was completed in 1463 in the middle of which the statue of the king 

George of Podebrady was situated. The construction of the northern tower lasted a further 

three years. The southern tower was completed in years 1506-1511. 

 

 

 

 

 

 

 

Gothic architecture, developed gothic, late gothic, Prague Old Town, 14th-15th centurie,  
 


